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الثانیة الطبعة مقدمة  
ـالك ودمـار أمريكـا املنتظـر" باسم م1997ا الكتاب يف عام صدرت الطبعة األويل من هذ ـل أحـداث "ه  11 ، وذلـك قب

رب  ـاريخ الواليـات املتحـدم ببضعة سنوات 2001سبتم ت ارخيي األهـم يف  لـت ة والعـامل ، والتـي ، وهـي احلـدث ا ة األمريكـي

ه لتداعياـت ــضكـان  ـي ي لقــرار األمريك ـم يكــن صـناع ا لعــامل ، فل مريكـا وا ــيل أ ــد  كــوارث عظمـي ع عون يف حـساباهتم عن

ـة رشسـة م مقاو ـة و مواجه ليه أوضاعهم بعد غزو العراق وأفغانستان من  ث ما آلت إ لتخطيط هلذا احلاد  هـددت وبـددت ا

لعـامل ووضـعت أمريكـا يف مـأزق كبـري  ـوذهم وهيبـتهم يف ا أحالمهم يف السيطرة عيل منطقة الرشق األوسط ، وهـزت نف

دأ هيدد وجودها وبقائها ويعجل   . وسقوطها بوترية أرسع رهاباهنياب

أو 11فأحداث  ة  ية العاملـي ـع الـصهيون ـي باالتفـاق م رار األمريك لـق ـعها صـناع ا ـة إسـرتاتيجية وض  سبتمرب كانت جمرد خط

لواحـد  ـه يف القـرن ا ـراد بالـسيطرة واهليمنـة علي ـامل واإلنف لع لغـزو ا يعـة هلـم  لتكـون ذر ـسميها  حكومة العـامل اخلفيـة كـام ن

لف لنظام العاملي اجلديـد ًوالعرشين متهيدا  ـادة املـسيح الـدجال رض ا شأن (عـيل كـل دول العـامل حتـت قي ـل راجـع يف هـذا ا

لكـنهم كـانوا ) أرسار سـورة الكهـف ومـرشوع ناسـا للـشعاع األزرق: وكتـاب  سبتمرب صـناعة أمريكيـة ، 11: نا كتاب  ،

مكر هبم وهم ال يشعرون  مكرون واهللا سبحانه وتعايل ي  .ي

ـسياسة الـصهيوأمريكية جـاءتجهابذة وله وعيل خالف ما خطط  ل ـبتمرب ومـا تالهـا بعـد غـزو 11 أحـداث شياطني ا  س

ـم  لنهاية إلمرباطورية الرش األمريكيـة ، ث لسقوط وا لعراق بداية ا وا ـاءتأفغانستان  ليـة األعاصـري املـدمرة و ج األزمـات املا

ل  ـاملي يف مقـت لع لرأسـاميل األمريكـي وا صاد ا قـت لتي رضبت اال لـسقوط لاألمريكية ا ار وا رية االهنـي ـن وـت تـرسع وتعجـل م

اء بنـي إرسائيـل  ذلك أنبـي ـام أنبأنـا ـب سالم األمريكي يف سلسلة ال تنتهي من الكوارث واألزمـات ك لنحـو علـيهم اـل عـيل ا

 .املوضح هبذا الكتاب 

يوم ل ـاء لنـا تركهـا مبرشات وهناك للسقوط آيلة أسالمية أمة هناك ا ـول األنبي ـل تق بك ـن ةاألمـ هـذه أن وضـوح و ـوت ل  مت

لتي متر هبا ، كل رغم أن الكبوات واألزمات ا ـتنهض سـاعة هناك و ـة فيهـا هـذه س ـر األم سيا ( حتـت قيـادة املهـدي املنتظ اـمل

برشنا ،) املنتظر يف عند أهل الكتاب  نبي  و ل لمة أن ملسو هيلع هللا ىلص ا مع األمة ك ىل ستجت ديه ع أن ي  .د جدي من سريتفع احلق لواء و

لنبوءات  ولكن  ليوم االبعض ضده يقفهذه ا ـل االهـتامم الكـايف يعريهـا وال ا ذي  بالتحلي والتـدقيق ، هـذا يف الوقـت اـل

ـه ـاجون يف نجـد في بنت ـي ال لنب هيـتم ًمتخصـصاً مركـزا األمريك ا ـة اتوءـب لقديم ات للتخطـيط ا  املنطقـة يف أمريكـا لعملـي

ـوراة يف اتوءنب عىل بناء إرسائيل دولة تقم أمل مستقبالً، ت لـسياسات األمال اخلطط وا لغربيـة والـصهيونية ضـد  ، ـف ريكيـة وا

لنبوءات ةاألمة اإلسالمي  . ال توضع بمعزل عن هذه ا
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نب هذه تأيت ل لي أكثر لعمل بعزيمتهم ولتدفع األمة، مهة من لرتفع اتوءا بعض ولكن ة ،فعا ـل ـري ا لتنبـؤاهـذه  أن ي  ت هـيا

أهنا بالغيبيات التمسك من نوع دعو و تقاعس إىل ت ل اط مـن مزيـد إىل يـؤدي ممـا بابباألسـ األخـذ وعـدم واالتكال ا  اإلحـب

نب هذه إن،  ل وال اتوءا ـؤمنني أ ـيً هي مبرشات للم ـي تعنينـا مل إن ً وأخـريا وه ي فه صيغون أعـدائنا تعـن ـي ىل و  أساسـها عـ

نحن املنطقة يف سياساهتم  .  ؟ونغافل عنها و

لنبوءات  لتًوطبقا ملا جاء هبذه ا نة  صهاي لتأديبنـا فأمريكا مل تكن أكثر مـن أداة اسـتخدمها اـل ق مـآرهبم ، واسـتخدمها اهللا  حقـي

ليمه ورشيعته وأخذنا برشائع  صاياه وتعا دين ومنـاهج نحن املسلمني عندما تركنا و ـرب الـصهيوين الـذي ال ـي لغ ة ا وثقاـف

ــصور  لع ه يف ا ــرصنا ال خيتلـف عــام فعـل ــه اهللا يف ع ام فعل ــشيطانية ، ـف ل ليم ا ـا لتع ــةإال با لقديم ــابلا ــتخدم الب ني ي عنـدما اس

ـل ألهنـم مل يآلشاو ي بني إرسائ وا عـن كتابـه وأوريني من قبل يف تأديب  ـاروا عملـوا بـرشيعته وختـل وه وراء ظهـورهم وس لـق

لوثنية  يل رشائع وهنج األمم ا   .املجاورة هلمع

ـي  ت ل ـن الكـوارث واملـصائب ا لقليلة القادمة سنشهد املزيـد م ـتحيطويف السنوات ا ةب س شيطانيةاإلمرباطورـي ـل  األمريكيـة  ا

ـي حيـشد تـأ حتى لت ـة ا للحظ معظـم دول العـاملااهللا فيهـيت ا ـصار  ف ضـد أمريكـا ، املـسلمني وأوربـا و ـا ح يفرضـون عليه

ـة ، عسكري واقتصادي لنووي ـل ا زال س  ذلـك بعـد أو وقبـل ثم يقذفون بعض مـدهنا بالـصواريخ والقناب رضهبا اهللا بزـل ـي

ض مـدهنا  بنيـزك سـسيقذفهاًوأخريا  ،  أو دولعظيم يقسمها إيل ثالث مقاطعات ـوص هبـا فيغرقهـااموي يـرضب بعـ  ويغ

لقوي العظمي يف قعر املحيط أمره وال راد حلكمه بالغواهللا ،   يف املايضاجلائرة كام فعل مع األمم وا   .وقضاؤه 

ايل   :قال تع

َّإن ُبالغ اهللاََّ ِ ِ ه َ ِأمر ِ ْ َ ْ َجعل َقد َ ل اهللاَُّ َ ِّلكُ ء ِ َ ٍيش
را ْ ْ ًقد  )3اآلية من: الطالق( . َ

ْوتل ِ وجعَ موا  اهم ملا ظل َ ن لكْ لقرى أه َ ا َك َ َ ُ ْ ََ َ ََّ َ ُ ُْ ْ ا ملهلكهم موعداَ ًلنَ َ ِْ ِ ِْ َ ْ ِْ  )59:الكهف ( .ِ

ملة لقرى وهي ظا أخذ ا ذا  َ إ َ أخذ ربك ٌوكَذلك َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َِ ِ َِ َ َ ِّ َ ََ ٌَِ ديد َ ليم ش ه أ أخذ إن   ِ ٌِ َُ ََ ْ َّ ِ.  )102:هود ( 

لقاهرة يف   م12/1/2012ا

 هشام كامل عبد احلميد

د   Hkamal1962@yahoo.com  :كترونياإللالبری

 http://hishamkamal.maktoobblog.com :المدونةعنوان 
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  الطبعة األوليمقدمة
بقوله  الكريمالقرآنملسو هيلع هللا ىلص   النبيوصف م ، وخرب «:   بعدكم ، وحكم ما بينكمفيه نبأ ما قبلك  .» ما 

ألمريكا لنبوية والقرآن الكريم ال نجد فيهام ذكرا رصحيا  األحاديث ا اجعنا  ًوإذا ر القرن  يف هرتتشا التي ً

فاسدةُ كأكرب قوة عظمى العرشين يف متجربة طاغية   .األرض 

كر اهللا  كرها يف  أمريكا- سبحانه وتعاىل -فلامذا مل يذ  أحاديثه النبوية؟؟يف ملسو هيلع هللا ىلص لنبي  االقرآن الكريم ، ومل يذ

لنفسه ، واحتار د إجابة له ، والبعض اجتهد يف هذا السؤال سأله كل مسلم  ت  يف إجيا البحث عن إجابته بني آيا

لنبوية   .القرآن الكريم واألحاديث ا

حانه وتعاىل سواء الواقع أن كالم اهللا سب يف و دلوالت  واملاتاإلشاربالقرآن أو الكتب الساموية األخرى يكون  

لك كالم األنبياء  ح ، وكذ عندما  .وليس بالترصي حانه وتعاىل يكشفف ن قوة عظمى ستظهرألنبيائه اهللا سب يف  ع  

ص طاغية فإنه ة ، وإنام  هلم ال يذكراملستقبل أو شخ ث ب ينبأهم أسامءهم رصاح أوصافهم وأعامهلم ، واألحدا

  . هذه القوي أو هؤالء األشخاص فيهظهرتسلذي  االعرص حيدد هلم أهم سامت لظهورهم ، و والالحقةالسابقة

يف وقد أشار اهللا سبحانه وتعاىل إىل أمريكا ن عاد   عند إليها ملسو هيلع هللا ىلص النبي  األوىل ، وأشارالقرآن عندما حدثنا ع

جلديد ذكرحديثه عن الفتن واملالحم وعالمات الساعة ، كام  ء بالعهد القديم وا  مفصل ألمريكا وأوصافها جا

بنوأعامهلا وزمان   . إرسائيل يظهورها وهنايتها عىل لسان أنبياء 

نأخذ بام: وقد يعرتض البعض بالقول  أن  ه ال جيوز  جيل بسبب التحريف ، وهذا اعتقاد  يف إن إلن التوراة وا

جيد  ع ما ورد بالقرآن واألحاديث النبوية ،  ا ، ويقارن ما ورد هبام م اإلنجيل جيد ًخاطئ ؛ ألن من يدرس التوراة و

بينهامًتطابقا ت ما يف ًاما  حريف مل ينل كل  يف الكثري من األمور والقضايا ، ويكتشف أن الت التوراة واإلنجيل ، فام  

حريف ، خاصة ما يتصل بأحداث هناية الزمان  لت  .زال فيهام الكثري مما مل تنله يد ا

النب األخذ بامملسو هيلع هللا ىلص  يو ينهنا عن  يف مل  حابة عن  فعندما سأله بعض الص إلنجيل ،  ض التوراة وا  األخذ ببع

التي اإلرسائيليات  .» ال تصدقوهم وال تكذبوهم«: يروهيا أهل الكتاب قال هلم  

حلرص والتدقيق فيام ينقل عنهم ؛ حتى ال يصدقوهمملسو هيلع هللا ىلص  إنه يأ و  يف ُطلب منهم ا روايات قد تكون حمرفة ، أ

يف يكذبوهم  .روايات صحيحة مل تنلها يد التحريف  

اخلالصة أن ما عندهم بام عندناطلب منا أنملسو هيلع هللا ىلص  النبي و حيحةالقرآن واألحاديث النبوية يف  نقيس   ، ثم  الص

ىل صدق أو كذب الرواية ن م بعد ذلك ع  .حك
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جيل ، وكانملسو هيلع هللا ىلص  النبي أكثر من آية أن يف ولقد أكد القرآن إلن ه من التوراة وا ء مصدقا ملا بني يدي ًجا يف ُ ذلك  

ب اهللا التي إشارة إىل األجزاء ة أخرى ، مل حترف فيهام ، كام طل كتب ساموي ن  نزله م ام أ  سبحانه وتعاىل منا أن نؤمن ب

م أهل  ن حتريف ؛ ليعل ما فيها م رد هبا ، وكشف  منا دراستها والبحث فيها ، والتعرف عىل ما و وهذا يتطلب 

قرآن منزل من عند اهللا سبحانه ُاألرض مجيعا أن ال ال خيتلف عام ورد وتعايلً ب السام يف  ، وأن ما ورد به  وية الكت

إليامن به وبالرسولبالتايل األخرى ؛ و ىل أهل األرض مجيعا برضورة ا جة ع قام احل  .أنزل عليه  الذي ًت

ىل أمريكا الصهيونية عترب الوطن التي واآلن تعالوا لنتعرف ع ف  القومي ُت احلقيقية هلم ، ونتعر لليهود والدولة 

ىل بدايتها وهنايتها وأوصافها طبقا ملا ورد عنها العهد القديم واجلديد  رآنالق  يفًع نبوءات ب )الكتاب املقدس(و

 . صىل اهللا عليهم وسلم أنبياء بني إرسائيل

 م15/12/1996القاهرة يف 

 

 هشام كامل عبد احلميد
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  الفصل األول
 

 

 

  الدولة األم للصهاينةيأمريكا العظمى ه
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ن الناس أن أمريكا وإرسائيل دولتان خم مى م لعظ الغالبية ا فأمريكا يعتقد   ، م  ن ، وهذا اعتقاد خاطئ وواه لفتا ت

إلدارة وحكومة واحدة  ي وإرسائيل ما مها إال دولتان ختضعان  ةه لعاملي م  التي الصهيونية ا ق عليها البعض اس أطل

ة أو الرسية ، والتحكومة خلفي العاملية ي العامل ا حاب املصارف والبنوك والرشكات  ء اليهود أص  . يديرها أثريا

، فأمريكا من ة ويرسمون هلا سياساهتا الداخلية واخلارجية  ذ استقالهلا وحتى اآلن يسيطر عليها الصهاين

 .ًونفوذهم يزداد فيها يوما بعد يوم 

ا ختتفأما احلكومات األمريكية السابقة واحلالية  خلفه احلكومة احلقيقية ألمريكا ، يً فلم تكن إال واجهة وستار

الصهيونية العاملية  حلكومة   .وهى ا

سوقد اعرتف أكثر من  ال ثالث هلام ي أمريكرئي ن األوضاع شيئا لسببني  ه مل يغري م حلقيقة ، ولكن  :ً هبذه ا

 . أن نفوذهم أقوى منه -األول 

الثاين حاب الفضل- و التغيري ؛ ألهنم عمالء هلم ، وهم أص ال يريدون هذا  ن  يف  أنه هو وحكومته  م م متكينه

حدة اليات املت   .ة األمريكيرئاسة الو

ه احلقيقة ، السابقني يتأكد من هذ ريكا وزعامئها  لقاه أ الذي اخلطاب ففي ومن يراجع ترصحيات رؤساء أم

حدة سنة  األمريكي أحد أبرز زعامء االستقالل» بنجامني فرانكلني« اليات املت الو َّم حذر 1789عند وضع دستور 

 :من خطر اليهود قائالً هلم  األمريكي فرانكلني الشعب

باملستوى اخللقكل أرض حل هب يف ...لسادة أهيا ا« جارية فيهيا اليهود أطاحوا  ا ، ومل  ، وأفسدوا الذمة الت

م داخل جمتمعاهتميزالوا منعزلني  حدة بنص دستورها  .... ال يندجمون بغريه الء من الواليات املت إذا مل يبعد هؤ

حدة اليات املت لو يف فإن سيلهم سيتدفق إىل ا ىل أن حيكموا شعبنا ويدمروه غضون مائة سنة ، إىل  درون معه ع  حد يق

ا شكل احلكم  ة حتى يكون مصري أحفادنا أن يعملوا..ويغريو إلطعام اليهود  يف ولن متىض مائتا سن حلقول  إن  ...ا

 سمح ليهود خطر عىل هذه البالد إذا ماإن ا،  عاشوا بني ظهرانينا عرشة أجيال ُاليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو

أن يستبعدوا بنص الدستورم هل حرية الدخول ، إهنم سيقضون عىل مؤسساتنا ؛ وعىل ذلك البد من    .1» ب

حلكومة . املائة سنة حتى حتقق كل ما حذر منه » فرانكلني«ومل يمض عىل كالم  ه ا ىل هذ فتعالوا لنتعرف ع

 .آلن تغلغلت داخل أمريكا وحكومتها منذ استقالهلا وحتى ا التي الصهيونية األمريكية

                                                 
لعامل اخل-1 ش -فية  حكومة ا   .31 - 29 ص - سبرييدوفت
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تقالهلا  ة قبل اس ط نفوذها عىل الواليات األمريكي بس مى ت نيا العظ ريطا  :ب

ط األطليس أثناء رحلتاألسباين» كولومبسكريستوفر « أبحر عندما حرية حول جزر املحي   وصل إىل أمريكاه الب

ا ) م1492 أكتوبر 11(يف  ة من األرايض، وكانت أمريك ن جمموعة عظيم آلعبارة ع هلة بالسكان  الصحراوية غري ا

باملنطقة ى بعض اهلنود احلمر الذين يعيشون  جيد هناك سو  .» جزر اهلند الغربية«ُأطلق عليها اسم  التي ، ومل 

يف وعندما بدأ األسبان يتوغلون مجومها   فها ني ،  باألمريكتني حضارتني منفصلتني ومتطورت القارة وجدوا 

األ : وسلبوا ثرواهتام األخرى حضارة بريوإحدامها حضارة مدينة املكسيك    .1زتيكية ، و

ه  ة هذ ام بينها عىل ملكي ن جانب دول أوربا بدأت هذه الدول األوربية تتسارع في  بعد اكتشاف األمريكتني م

جلديدةاألرايض  ن الب وأرسلتا ،  كل منها جمموعة م الستكشافية إليها  تعثات ا ىل أجزاء منها فاستول  ووضعتها ع

محايتها ،  ة األرايض هذه  يف  وبعض جنودها لإلقامة مواطنيهاوبعثتحتت  ام ا وإق ٍاجلديدة وتعمريها واستصالحه

األمريكتان عبارة عن جمموعة من املقاطعات التابعة أل حت  ا العمران فيها ؛ وبذلك أصب نيا والربتغال وفرنس سبا

انيا والسويد والدنامرك اوهولند  . وبريط

نيا دولة عظمى ، وبسطت نفوذ د هذا السلطان أيضا إىل وبعد أن أصبحت بريطا ىل ثلث الكرة األرضية امت ًها ع ُ

ة للدول األوربيةاألرايض  ىل املقاطعات التابع ة ع حلربي بعد أن استولت باملعارك ا األرايض هذه  يف األمريكية 

 .األمريكية 

في  لرشقطئ الشاعيلعىل أمريكا متتد ربيطاين م كانت دائرة النفوذ ال1750عام ف إىل ي ا افانا  هنر السانت  من س

ال يف لورنس ، وكانت كوبيك ومونرتي شامل ونيو أورليانز  ة يف ال   .2اجلنوب مستعمرات فرنسي

ىف عام  جلنرال 1759و » وولف«م استولت القوات الربيطانية عىل كوبيك ، وىف السنة التالية استولت بقيادة ا

جلرتا نف ان م بسطت  ، ث ىل كندا ، ولكن ظلت أجزاء منها تابعة لفرنسا  عد األرايض وذها عىل كامل ع ة ب الكندي

                                                 
  .1033 ص 3  ج- ولز ج . ه- معامل تاريخ اإلنسانية -1

  .1124 ، 1123 ص 3  ج- ولز ج .هـ –سانية  معامل تاريخ اإلن-2
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سا  يف ُ وقعتي، والتتوقيع معاهدة الصلح بينها وبني فرن ة   م ، وبموجبها أعطى الفرنسيون باقى 1763باريس سن

النجلرتا ، و األرايض  لكندية  نا«ا   .1ألسبانيا» لويزيا

اليات األمريك م الو نيا ؛ فبسطت نفوذها عىل معظ د ذلك األمر لربيطا ، ونتيجة للنزاعاتاستتب بع  التي ية 

انيا كقوة عظمىكا بريط يف  والقوى العظمى األخرىنت تنشأ بني  نيا كلفتالعامل   حلروب بريطا  هذه النزاعات وا

؛  متوفرة لدهيا  ال طائلة غري  الدول األوربية أموا ك  التي القرتاض من البنوك العامليةل فاضطرتًو كان يمتل

ا  أنًمعظمها املرابون اليهود ، ونظر الحتياجات  هذه القروض مل تكن بالقدر الكايفإىل  مجيع النفقات وا  لتغطية 

ىل املواطنني لتوفري هذه األموال  جأ إىل فرض الرضائب ع ا كانت تل حكومة الربيطانية فإهن  .الالزمة لل

حملوا ج ة جيب أن يت خلاضعة هلا بالواليات األمريكي ن سكان املستعمرات ا ة أ ن ورأت احلكومة الربيطاني ءا م ًز

لتي هذه النفقات تتحملها انجلرتا نتيجة سياساهتا اخلارجية ، فقامت بفرض الرضائب عليهم ، ولكن املواطنني  ا

ائب دون أن يكون هلم مصلحة حملون هذه الرض حجة أهنم سيت اخلطط  يف األمريكيني رفضوا هذا األمر ب

أن يكون هلم املنازعات األوربية ، ودون   .ربيطاين ن الالربملا يف متثيل أي و

ت  األمريكية اخلاضعة لنفوذها بشتى الطرق ، فقام مع الرضائب من هذه املستعمرات  لت بريطانيا أن جت وحاو

ق  اليات األمريكية بدمغ الصحف وخمتلف الوثائ لدمغة عليهم ، وبموجبه أجربوا الو بفرض قانون رضائب ا

ح اخلزانة الربيطانية  غ معني من املال لصال  .مقابل مبل

نيا أن يفلت منها زمام األمور ؛ ولق خشيت بريطا ة عنيفة من املواطنني األمريكيني ، ف لة مقاوم حاو يت هذه امل

ة عام  إلغاؤه بفرح شديد1766فألغت قانون رضيبة الدمغ يف م ، وقوبل  املستعمرات األمريكية ، وبسخط  

  .2لندن يف ومظاهر شغب عىل احلكومة الربيطانية

ىف عام  جلأت احل1773و ات م  ن املستعمر حصول عىل أية موارد مالية م ة إىل حيلة أخرى لل كومة الربيطاني

، فقام الربملان ال ة بذلك عرض  الشاي بمنح رشكة اهلند الرشقية حق توريدربيطاين األمريكية  إىل أمريكا ، ضارب

جتارة حلائط لنظام  الشاي ا ىل يقوم به املستوردون األمريكيون ، فصمم املستوطنون األمالذي   ريكيون بعزم ع

ا ه ، وأرص املستوردون األمريكيون الشاي رفض هذ يف ومقاطعت ت   ىل إنزال بضائعهم إىل الشاطئ وكان بوسطن ع
                                                 

  .1124 ، 1123 ص 3  ج- ولز ج .ـ ه– معامل تاريخ اإلنسانية -1
لسابق -2   .1163 ص - املصدر ا
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حلمر  يف  ، فقام جمموعة من الرجال متنكرينبالشايعبارة عن ثالث سفن حمملة  كانوا عمالء ( زى اهلنود ا

حلكومة الربيطانية  ة وا ن الثالث بالصعود إىل) للرشكة اهلندي قوا ظهر السف يف ي بالشاوأل ني   البحر أمام املواطن

 .م 1773 ديسمرب سنة 16 يف األمريكيني ، وكان ذلك

ال  املوارد واألمو ع  اليات األمريكية الثالث عرشة ، وبدأ كل منهم جيم والو وهنا اشتعل املوقف بني بريطانيا 

 .ًاستعدادا للمعركة املقبلة بينهام 

اين ربوقرر الربملان ال ما مل تقبل ذلك1774ربيع يف يط ئها والقضاء عىل جتارهتا  معاقبة بوسطن بإغالق مينا  م 

الولكي، الشاي  تنفيذ هذا املرسوم  يف  القوات الربيطانيةاحتشدتبالقوة ربيطاين  يتم  جلنرال   ن حتت قيادة ا بوسط

يكيون ملواجهتهم ، وانعقد أول كونجرس للمستوطنني بم» جاج« فيالدلفيا، واستعد األمر سبتمرب  يف دينة 

 : عرشة مستعمرة من املستعمرات الثالث عرشة وهى اثنتي حرضه مندوبو م1774

 مارى الند - بنسلفانيا - جريس نيو - نيويورك -  ورود آيالند - نيو مهبشري - كونتكتى كت -ماساشوستس 

جلنوبية - كارولينا الشاملية - فرجينيا - وديالوير - الومل .  كارولينا ا  . جورجيا يةحترض هذا االجتامع و

ىل » إعالن حقوق«وأصدر الكونجرس وثيقة أسامها  صيان ومترد ع ة ع ، وكان هذا الكونجرس يمثل حكوم

يا   .بريطان

ىف ربيع  اعتقال اثنني من الزعامء األمريكيني مها 1775و صمويل «و » هانكوك«م قررت احلكومة الربيطانية 

خل» آدامز حماكمتهام بتهمة ا  .يانة ، و

ىف  يف قائد القوات الربيطانية» جاج«م أصدر اجلنرال 1775 أبريل 8و لزحف إىل   بوسطن أوامره لقواته با

جتني« لتي »لكين ت تبعد عن بوسطن  ا ا العتقاهلام ، وكان األمريكيون11يقيامن فيه يف ً ميالً تقريبا ، وشعر  ن   بوسط

حرك جيوش  ا معهم ، واندلعت الثورة» جاج«بت يففاشتبكو لك الفرنسيني    جع ذ اليات ضد اإلنجليز ، وش كل الو

حللبة األسبان عىل الدخول إىل ا  .أمريكا يف ربيطاين صف األمريكيني لتقليص النفوذ ال يف و

جرس لثاين اجتمع الكون يف  مرةو جيش» جورج واشنطن«م ، وعني 1775   . األمريكي ًقائدا عاما لل

ة م اجتمع الكونجرس مرة أخرى ،1776ووىف صيف  وثيق نيا ، وأعلن  بريطا النفصال عن   وأعلن طلب ا

الستقالل  . األمريكي ا

ىف هناية  الستقالل التام  التي باريس البنود األولية للمعاهدة يف  ، وقع1782و نيا با فيها بريطا اعرتفت 

حلرب ن ان أي ،1783 أبريل 19 يف ُللواليات املتحدة األمريكية ، وأعلن انتهاء ا بعد ثامنى سنوات م حلرب   الع ا د
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يف ًبني الطرفني ، ووقعت معاهدة الصلح هنائيا لواليات املتحدة عن 1783 سبتمرب 3 يف باريس  م ، واستقلت ا

يا ، وكانت يف بريطان الية    .1ذلك الوقت تتكون من ثالث عرشة و

 لإشعا يف ُ روتشيلد املالية تطوق أوربا وتتسببإمرباطورية

  الثورة األمريكية ضد بريطانيا
ةيعتق ن أزم ؤرخني أ سبب املبارش هي كانت الشاي د معظم امل يف ال ن   نيا ، لك إشعال الثورة األمريكية ضد بريطا

ت ئ من وثا23كية والواردة بالوثيقة أحد زعامء الثورة األمري» بنجامني فرانكلني«من يراجع أقوال  ق حمفوظا

قط إلشعاكمل ي الشاي سيكتشف أن رضيبة الدمغة وأزمة األمريكي جملس الشيوخ  لونا سوى أسباب مساعدة ف

ًالثورة األمريكية ، وأن هناك سببا آخر مبارشا هو  التي شتعاهلا ، وكان هذا السبب هو املحاوالتاأدى إىل  الذي ً

اليهودية  جمموعة روتشيلد املالية  لتي (قامت هبا  ت تسيطر عىل مرصف إنجلرتا ا يف كان م   ذلك الوقت ، وعىل معظ

م من خالهلااملصارف األوربية  حك يف ، وتت ىل حق إصدار النقد) أوربا وانجلرتا   اليات األمريكية  يف للسيطرة ع  الو

يف حكاية هؤالء الروتشيلديني الصهاينة ؟ وما دورهمهي فام   الذي إشعال الثورة األمريكية ؟ وما مدى النفوذ 

ه   وبريطانيا عىل وجه اخلصوص ؟أوربا  يف كانوا يتمتعون ب

يف هود نفوذ الي- 1 ليهودية    :أوربا من زمن املسيح عليه السالم إىل زمن ظهور عائلة روتشيلد ا

ه السالم ، ا العرص ففي بدأت القصة من زمن املسيح علي نهذ ة  مرباطورية اإلً كان اليهود شعبا حمتالً م الروماني

ة وغري املرشوعورعا ا ، لكنهم من خالل أعامهلم الرسية واملشبوه ن رعاياه ةة حقراء م حلاكم ا من السلطة ا  ة تقربو

نتيجة اخلدمات مرباطورية اإليف الء املسئولني من قروض بالربا  التي ، وأصبح هلم نفوذ فيها  قدموهنا هلؤ ي

 .ٍورشاوى ومخور ونساء عاهرات وليال محراء 

 السالم ، وقد هاجم عيسى عليه» الفريسيني«مجاعة  هي ذلك الوقت يف وكانت أهم اجلامعات اليهودية البارزة

يف سينييهود الفرالي ىل أكلهم الربا   خهم ع ة ووب ح أكثر من مناسب م التجارات غري املرشوعة وسيلة للرب واختاذه

مجع املال  لرصافة واإلقراض بالربا وفتح بيوت الدعارة : و جارة الرقيق وأعامل ا   .الخ... كت

ه وخططوا لقتله ؛ فافثار اليهود علي القادة الرومان عليه  جحت خطة اليهودختذوا قر وحرضوا   ًارا بصلبه ، ون

حانه نجاه منه الشيطان ، ولكن اهللا سب م أتباع  ح بأهن املسي م  ن وصفه مجاعة الفريسيني الذي م أو باألحرى خطة 

                                                 
لسابق -1   .1168-1164 ص - املصدر ا
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ال منه هيوذا اإلسخر ح يًفصلبوا بد له املرابون هخانه مقابل ثالثني قطعة من الفضة دفعالذي وطى تلميذ املسي ا 

سالم  اليهود الفريسيون ه ال ح علي   .ليمكنهم من املسي

إلمرباطور  ىف عهد ا يف نجح اليهود» نريون«و ن خالل   ه» بوبايا«السيطرة عليه م حبائل  يف أوقعته التي زوجت

مه اخلاص وأقرب  مربى نريون ومعل- ) م. ب65/ م .ق 4(» سينيكا«املرابني اليهود ، وعندما قام الفيلسوف 

ح العمليات ال- إليهالناس  والنفوذ الرشير بفض يف يامرسه املرابون اليهود الذي فاسدة  ، وقام » نريون«روما أمام  

حهم أمام الشعب ، طالب املرابون  ابني غضب املر» نريون«، وحتى يتجنب » سينيكا«بأن يسكت » نريون«بفض

حر » سينيكا«عليه أمر  ، فانت   .1سينيكا«أن ينهى حياته بنفسه 

ىف سنة  لروماين »ستيط« ميالدية قام 70و م  ا ري مدنية أورشليم ، وذبح اليهود ، وهرب من أفلت منه بتدم

ة اإلخارج إلمرباطور  مرباطوري ىف عهد ا اليهود إىل» تراجان«الرومانية ، و ، ونزلوا  مرباطورية اإلعاد بعض 

بات والقالقل من جديد ضطرا  بأعامل ، وأخذوا يعدون للثورة وقاموا مرباطورية اإل يفأورشليم ، وأثاروا اال

ىل  ة من » أدريانوس«شغب ، وعندما تو لفرت ا خالل ا الضطرابات مرة أخرى ، 138 - م 117عرش روم أثاروا ا م 

م580فاحتل أورشليم ، وقتل منهم  تطاع اهلرب منه لف نسمة ، وتشتت من اس ء األرض ، ثم دمر  يف  أ مجيع أنحا

ة جديد» أدريانوس«  .» إيليا«ة أسامها ًمدينة أورشليم متاما ، وأنشأ مكاهنا مدين

يف بعد ذلك عادوا مرة أخرى إىل أوربا ، وكان هلم دور فعال الرومانية ، حيث قال  مرباطورية اإلإسقاط 

د«ربيطاين املؤرخ ال  :»  جيبونإدوار

ات غري املرشوعة واألعامل الربوبية ورشوة القادة« كان يقوم هبا املرابون  التي إن األعامل الفاسدة والتجار

ت  مرباطورية اإلة، وبسقوطنيالروما مرباطورية اإلانحطاط وسقوط يف كان هلا أثر كبرياليهود  الرومانية تأسس

لمة بالعصور املظ ، ودخلت فيام يدعوه املؤرخون  ىل أوربا    .2» السيطرة اليهودية ع

يل بام ي ملظلمة  ملوسوعة الربيطانية تلك العصور ا   :ووصفت ا

                                                 
لشطرن-1 عىل رقعة ا ار -ج  أحجار    .52 - 50 ص - وليام غاى ك

لسابق -2   .54 ص - املصدر ا
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المتيازكان لدى التجار واملرابني اليهود« ىل ا م ع ص بالتجارة ، وكان مما ساعده خص يف  ميل شديد للت ذلك  

يف احلقل مهارهتم وانتشارهم وكانت جتارة أوربا  ا يف كل مكان ،  يف العصور املظلمة معظمه م وخاصة جتارة   أيدهي

  .1» الرقيق

يف ليهود ورصا جار ا رخون أن الت ل عة عىلأعامهلم غري املرشو يف  النقود مل يقترصواويذكر املؤ  جتارة العبيد وأعام

جاالت أوسع ؛ ليشمل جتارة املخدرات والدعارة ) مبادلة النقود(الرصافة  م مل شاطه متد ن بل ا ة ،  واألعامل الربوبي

ا  خلمور والعطور واجلواهر والبضائع الثمينة ،وتأمينا ملصاحلهم ومحاية عملياهتم غري املرشوعة كانو ًوهتريب ا

جأون إىل الرشوة ورشاء م النساء العاهرات إليهم يل  . ذمم املسئولني والزعامء ، وتقدي

ة من القوانني ني ) م 384م ، 339م ، 336 م ، 335( السنوات  يف لذا فقد صدرت جمموع لتقيد حركة املراب

  .2اليهود

إلمرباطور م » يوستنيا نوس األول« الروماين وأثناء فرتة حكم ا قانونه املعروف باس بإصدار   القوانني«قام 

ا  التي حاول من خالله وضع حد لألعامل غري املرشوعة الذي »املدنية قومون هبا ، ولكن هذ كان التجار اليهود ي

ة لوضع حد لنشاطات اليهود بالقوة الكافي يف القانون مل يكن    .3أوربا 

إلسالمية ) م1271 و 1095(وما بني عامى  ىل الدول ا  .شن األوربيون ثامنى محالت صليبية ع

ل  ى كار«ويقو ليام غا يف »و رنج«كتابه    :» أحجار عىل رقعة الشط

حيني إىل مهد املسيح ، وإقامة احلكم« حي كان اهلدف الظاهر هلذه احلروب هو محاية احلجاج املسي يف  املسي

ة األمر أما حقيق يف فلسطني ،  احرين  فهي الواقع  ع األ: ًكانت حروبا لتقسيم سكان أوربا إىل معسكرين متن ول م

جة أن بق.. ، والثانى ضدهم اليهود  دول أوربا املاليني من تيت فلسطني بأيدى املسلمني ، وبذلوكانت النتي

ابني اليهود  أي هذه احلرب ، دون أن يعود عليهم يف النقود نتيجة ( نفع من ورائها ، وكان املنتفع الوحيد هم املر

                                                 
لسابق  امل-1   .55 ص -صدر ا
لسابق -2   .54 ص - املصدر ا

لسابق -3   .53 ص - املصدر ا
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فعة  التي القروض ا يقدموهنا إىل دول أوربا بفوائد مرت حوا بعد هذه احلرب ح) كانو حرضوا أوربا  التي (يث أصب

ًأكثر ثراء ونفوذا) عليها  ً «1.  

هو  الرابع ، وكان املوضوع األسايسىكونسة املؤمتر املونتيجة لذلك عقدت الكنيسة الكاثوليكي  هلذا املؤمتر 

اليهودي مناقشة الفساد ر أوربا ، وإصدار مراسيم وقرارات للحد من الربا ايف   أقطا ه  الذي لفاحشسائر  يامرس

ًكانت تعطيهم امتيازا اقتصاديا  التي املرابون اليهود ، وكذلك وضع حد لألعامل غري املرشوعة وغري األخالقية ً

ىل منافسيهم من غري اليهود   .ع

خدام املسيحيني  بأحيائهم اخلاصة ، كام منعتهم من است ة اليهود  حديد إقام لذلك أصدر املؤمتر مراسيم تقىض بت

 كواجهات ألعامهلم غري معامالهتم ، حيث إهنم كانوا يستخدمون املسيحيني يف كإجراء أو توكيلهملدهيم 

ت املشبو املرشوعة لصفقا ىلهفيعقدون ا فإذا افتضح أمرهم يقع الوزر والعقوبة ع حي ة باسمهم ،   ويفلت املسي

ستخدما عمالء آخرين  يف ويستمرمن العقاب اليهودي   .ًأعامله م

خدام املسيحياتكام حظرت هذه  ىل اليهود است يف القوانني ع ك   ا يغوون تل منازهلم أو مؤسساهتم ألهنم كانو

يف  وحيولوهنن إىل عاهرات يستعملوهننالفتيات  .احلصول عىل املال والنفوذ  

م كل هذه ض العمليات التجارية ، ورغ ة بع ن ممارس بعد ذلك اليهود م ن ومنعت قوانني أخرى  ة م   الرتسان

اليهود سادة املال هلذه القوانني ؛ - بام هلا من سلطان ونفوذ -أصدرهتا الكنيسة مل تستطع تي  الالقوانني  أن ختضع 

م ة يف ألن نفوذه   .2أوربا كان أقوى من نفوذ الكنيسة وزعامء الدول األوربي

ه القوانني إىل حقد النورانيني  جلامعة الرسية( وأدت هذ مجيع أنحاء  يف كانت تتوىل شئون اليهود التي وهم ا

خلطط الواجب أن يسريوا وفقا هلا  الكنيسة ) ًالعامل ، وتضع هلم ا إلضعاف  عىل الكنيسة وكل دول أوربا ؛ فخططوا 

يف دين ال« ، ومبدأ 3 يبثون بني العامة فكرة العلامنية والالدينيةفبدءواوفصلها عن الدولة ،  ال سياسة  سياسة و يف ال  

 .» الدين

                                                 
لسابق -1   .57 - 56 ص - املصدر ا
لسابق -2   .57 - 56 ص - املصدر ا

لسابق -3   .57 - 56 ص - املصدر ا
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ىف عام  ل جذرم قررت احلك1253و ع ح مجيعا ملخالفتهم للقوانني يومة الفرنسية وض ً لنفوذ اليهود ، فطردهتم 

جلرتا م كبري منهم إىل ان  .رحبت هبم  التي ، فاجته قس

ن أعضاء السلك الكنيس ىل عدد كبري م جلوئهم إىل انجلرتا استطاعوا السيطرة ع ن  جليزي وخالل سنتني م  اإلن

والسادة اإلقط ىل كثري من النبالء  ليهودي »هارون لنكولن«اعيني ، وأصبح ، وع يف أغنى رجل ا انجلرتا ، وعندما  

يف ُقتل جلرائم يف ًحتقيقا»  الثالثيهنر«م أجرى امللك 1255عام   فاحت  التي فضائح االحتيال والرشوة وا

ء اليهود  م حكام ن يسموهن حها ، وأثبتت التحقيقات أن م املرابون اليهود -روائ حلاخامات و م كبار ا تمون  -  وه ين

ها  جلرائم» مجاعة النورانيني«مجيعهم إىل مجاعة رسية اسم الحتيال والرشوة وا ت  التي اليهودية ، وأن فضائح ا مت

م  حاكمة ، وحكم عليه ًكان ينظمها ثامنية عرش هيوديا ينتمون إىل هذه اجلامعة ، فتم القبض عليهم ، وقدموا للم

إلعدام   .1با

مجاعة النورانيني ه ىف الواقع أن  ا جلامعة الفريسيني اليهوديةو ًذه مل تكن إال امتدادا طبيعي يف كانت موجودة التي ً  

لسالم عرص ح عليه ا املسي  . 

األول«م ، وخلفه امللك 1272عام » هنري«ومات امللك  أمرا حرم » إدوار  ىل عرش انجلرتا ، فأصدر  ًع

ر الربملان ، ثم أصد ىل اليهود ممارسة الربا  اإلنجليزي بموجبه ع م 1275عام   ة باليهود حتدد أوضاعه م قوانني خاص

خلاصة بال«قوانني باسم ، وسميت هذه ال  .» ودهياألنظمة ا

ن هذه القوانني تقليص السيطرة ن املرابون  التي وكان اهلدف م ا املرابون اليهود عىل كافة مدينيهم ، وظ يامرسه

م سيستطيعون حتدى أوامر امللك كام كان حيدث من قبل ، و ، اليهود أهن املجمع املسكونى  كام حتدوا قرارات 

د مجيع اليهود من انجلرتا قانونا يقىض بطر   .2ًوبالفعل حتدوا القوانني وامللك ، فأصدر امللك 

ء به » إدوار«خطاها امللك  التي بعد هذه اخلطوة  .سارع ملوك ورؤساء أوربا إىل االقتدا

في  ا 1306عام ف فرنسا اليهود ، وتبعتها سكسوني م ، 1360ا عام مم ، وهنغاري1348عام م ، طردت 

م ، 1444املنخفضة عام األرايض م ، و1420م ، والنمسا عام 1380، وسلوفاكيا عام م1370وبلجيكا عام 

 .م 1492وإسبانيا عام 

                                                 
لسابق -1   .57 ص - املصدر ا

لسابق -2   .58 ص - املصدر ا
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ق  إلسبانية عىل منحهم ح حلكومة ا ابون اليهود للمرة األوىل من أخذ موافقة ا ن املر م من إسبانيا متك وقبل طرده

الرض للقروضجباية  قدموها إليها ، واستغل املرابون اليهود هذا الوضع  التي ائب من الشعب مبارشة ، كضامن 

بمنتهى القسوة والوحشية ، مما مأل أفئدة األهاىل باحلسباينملوا الشعب األأبشع استغالل ، فعا ة   لكراهي قد وا

الغضب عليهم ، فثا حهمو يف ر الشعب وقام بذب   .1الشوارع 

م ، ومن بافاريا 1540م ، ومن إيطاليا عام 1498م ، ومن الربتغال عام 1495د من ليتوانيا عام كام طرد اليهو

 .2م1551عام 

، أما اجلاليات الضئيلة م من أوربا ناحية الرشق ، فاجتهوا صوب بولونيا وتركيا  اليهود بعد طرده اجته   التي و

يف فضلت البقاء يف أوربا فقد عاشت هناك  ل القيود  م بموجب القوانني فرض التي ظ تها احلكومات األوربية عليه

  .3السابق إصدارها

ا  ن كانو م ، وكان حيكمهم حاخاماهتم أو حكامؤهم ، الذي ء خاصة هب أحيا ىف أوربا عاشوا معزولني داخل  و

م خاضعني لتوجهات النورانيني وكبار املرابني اليهود الذين لبثوا يف بدوره ني   مراكزهم كام هم وظلوا حمتفظ

يف وذهمبنف  .دول أوربا  

ن  يف وكان عمالء النورانيني منبثني النتقام م حلقد والكراهية ، وروح ا ة ينفثون فيها سموم ا ء اليهودي األحيا

حلاخامات  عزلوهم ، وكان ا ن يلقنوهماألوربيني الذين طردوهم و النتقام م ختار ، وأن يوم ا  أهنم شعب اهللا امل

  .4ون األرض وما عليها ٍباقى شعوب األرض آت دون ريب ، وسريث

انيني من ن إنشائها ذوكانت مجاعة النور ، الذي ن اليهود وكهاهنم الكبار  ني م يطرة بارونات املال العاملي  حتت س

باألموال ، ويستعملوهنا كأداة لالنتقام من الكنيسة املسيحية ومن امللوك   .1أوربا يف كانوا يمدوهنا 

                                                 
لسابق -1   .58 ص - املصدر ا

ل-2   .59-58 ص -سابق  املصدر ا
لسابق -3   .59-58 ص - املصدر ا

لسابق -4   .60 ص - املصدر ا
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ليهود  ى طردوها من التي كانوا يعودون مرة أخرى إىل البالدوهنا جيدر بنا أن نشري إىل أن ا ها خالل فرتة ال تتعد

الدول  يف القرن ، وذلك بفضل املرابني اليهود ونفوذهم  .تلك 

جلرتا بعد طردهم منها قد عادوا إىل ان م ، ثم طردوا منها مرة 1500م ، وعادوا إىل هنغاريا سنة 1600عام  يف ف

م ، وعادوا إىل 1744م وطردوا منها مرة أخرى عام 1562لوفاكيا سنة م ، وعادوا إىل س1582أخرى عام 

مجيع الدول2م1700ليتوانيا عام   .طردوا منها مع بدايات القرن التاسع عرش  التي  ، ثم عادوا إىل 

اع اليهود بفضل املال إنشاء ت  يف مالية إمرباطورية ومع بدايات منتصف القرن الثامن عرش استط أوربا ، سيطر

ىل  ة بفضلاقتصاديات وسياسات الدول األوربية ، وتم ذلك ع التي اليهودية ،» روتشيلد« عائل ة   انطلقت من مدين

فورت ة تاجر يف فرانك قان» جوتا شنابر«وزوجته » ماير أمشيل«يدعى  هيودي أملانيا بواسط نا يعل يف ، فكا جرمها   مت

للداللة عىل أن هذه العادرع محر  حلامية الرسئًا أ ع با  .فرانكفورت  يف ميةلة تتمت

(اللغة األملانية بكلمة يف ويعرف الدرع األمحر  Rothschild) ( (لة اسم ) روتشيلد اكتسبت العائ ، ومن هنا 

 .3»روتشيلد «آل

دأ  شيل«وقد ب دما وظفه والده نشاطه املايل» أم لبا - عن ال طا ما ز يف -ً وهو  يف مهنة الرصافة ، وكان وقتئذ   

قى  مره ، وتل ةالعارشة من ع يف التعاليم اليهودي يف »أوبنهايم« ترك املدرسة التحق بمرصف أناملدرسة ، وبعد    

رصفية الربوبية » هانوفر« ىل األعامل امل ات تدرب خالهلا ع  .، واستمر فيه ملدة ثالث سنو

، فتوىل  الذي األمري الربوسى» فريدريك الثاين«وهناك تعرف عىل  ة » أمشيل«كان يمتلك ثروة خيالية  إدار

 .ملياته املالية املريبة ع

ىف سنة   .، فأنجبت له مخسة ذكور ومخس بنات » جوتا شنابر«إىل فرانكفورت وتزوج » أمشيل«م عاد 1770و

اءثأحد اليهود العرشة األكثر » مشيلأ«م أصبح 1810وبحلول سنة   .فرانكفورت  يف ًر

                                                                                                                                                             
لسابق -1   .61 ص - املصدر ا
لسابق -2   .62 ص - املصدر ا

اط الرس-3 يهودي النش فريج ي غاز- ي ال   .154 ص - حممد 
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ه الوفاة سنة رضوعندما ح يهم التلمود ، وقال هلم م دعا مجيع أبنائه إىل فرانكفورت ، 1812ت : وقرأ عل

بنائ« يا أ ليهود ، وأن غري اليهود جيب ً أن تكون ملكا لنا ني أن األرض مجيعها ينبغيتذكروا  » ًال يملكوا شيئاأحن ا

1.  

آلخرين  بعمل دون ا م  ا متضامنني ، وال ينفرد أحده يهم عىل أن يعملو  .فأقسموا أمام أب

خلمسة الذكور ، فتوىل االبن األكرب العو يف ميادين العمل» أمشيل«وقسم  » أنسليم«اصم األوربية بني أبنائه ا

فورت«مرصف  يف مكان والده البن الثاين» ومونسال«، وتوىل » فرانك عامل والده املوجودةا يف  إدارة أ ، » يناف« 

ثان«وتوىل  عامل والده» نا يف أ ه   ، و» كارل«لندن ، وتوج  .إىل فرنسا » س جيم« إىل إيطاليا 

ا يديرون أكربوع حة أبيهم فكانو ة ملوا بنصي السياسة الدولية ،  يف أوربا ، ويتدخلون يف للامل إمرباطوري

احلروب بأساليب خفية تعود عليهم باألرباح الفاحشة ، وجتعل رجال السياسة  ات والفتن و وحيركون الثور

يف األوربية كالدمى لنشاط  ىل ا فهيمنوا ع القتصادي أيدهيم ،  صنع القرارات  يف ربا ، وتدخلواعواصم أويف  ا

 .مصلحتهم  يف ُّتصب التي السياسية الكربى

ال يكاد حدث هام حلديث خيلو من آثار لليد اليهودية اخلفية األوريب التاريخ يف و  ، ونستطيع بقراءة متبرصة ا

اعية خ األوريب  ملجريات التاريخو قائع وقرائن تؤكد ًأيضا أن نلتمس و األمريكي منذ القرن السابع عرش والتاري

يف دور القوة املالية لليهود باألرباح الطائلة    .2حتريك األحداث السياسية العاملية بام يعود عليهم 

استطاعت عائلة  مجاعة ا» روتشيلد«و املرابني اليهود ، وكبار  ة أن جتمع حوهلا كبار  لنورانيني من الكهن

احلاخامات شاطهم ، وأصبح الروتشيلديون قادو  .ة اجلامعة واملمولني الرئيسيني هلا  وتنظيم ن

يف ا 1770عام  و ة » آدم وايزهاوبت«م استأجرو القانون بجامع جولد شتات«أستاذ  الذي ،» أن ن   ارتد ع

حية واعتنق مذهب النورانيني اين املسي الت اليهودية ؛  الشيط ة ( ليقوم بإعادة تنظيم وصياغة الربوتوكو ) الشيطاني

ىل أسس حديثة   .القديمة ع

بوك ذه م ، وفرض امل للسيطرة عىل العا الت الصهيونية هو التمهيد لكنيس الشيطان   ان هدف هذه الربوتوكو

حلكومات واألديان املوجودة الشيطاين  قيامهم بتدمري مجيع ا اجلنس البرشى ، بعد  تبقى من  ه عىل من ي وأيديولوجيت

                                                 
لعامل اخلف-1   .50 - 48 ص - سبري يدوفيتش -ية  حكومة ا

اط-2 هودي  النش فريج  غاز- الرسي الي   .157 ص -ى حممد 
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ن فيام بينها ، وإدخاهلا زرع الفت ىل األرض من خالل  مجيعا ؛ دوامة من  يف ع حلروب تقىض عليهم  ًالرصاعات وا

جود له النهاية لقبول ح يف لتتهيأ األرض إله وسيد لكل هذه األرض ، أال وهو ككم مسيحهم املنتظر ، والس

ح الدجال  . املسي

انتهى  ايزهاوبت«و الت» و ة الربوتوكو ن مهمته هذه ، فأعاد صياغ يف م مايو سنة     .1م1776األول من 

ىف كتايب ب خ «و ة -روج املسيح الدجال اقرت بأطباقه الطائر  الصهاينة وعبدة الشيطان يمهدون خلروج الدجال 

الت ، أن هذه » من مثلث برمودا الواردة بالربوتوكو ض الفقرات  ن خالل بع أثبت باألدلة القاطعة ،وم

األكربجال هو املسيح الدن كاتبها األصيلأإىل فرتات متأخرة من التاريخ ، والربوتوكوالت يعود تارخيها    ومعلمه 

م لصهاينة النورانيوناهذه الربوتوكوالت ينفذها إبليس اللعني ، و ح الدجال عليه األرض خلروج املسي  لتمهيد 

الذتقودها الشياطني التي بأطباقه الطائرة يف  يعتربي وينطلقون هبا من عرش إبليس بمثلث برمودا ، و نفس  

ح الدجال   .الوقت قلعة ومركز أبحاث املسي

يف متوقد ىل أن األطباق الطائرة ما  ،  هي ذلك الكتاب األدلة الكافية ع الدجال  ح  سي للم جلوى  ال السالح ا إ

ال شياطني متمثلني جاربوًهيئة آدمية ، وليسوا زوارا من كواكب أخرى ،  يف ومالحوها ما هم إ والت  األبحاث 

ع االتي  ن صن ح الدجال م فتنيقومون هبا غرضها األول واألخري متكني املسي ،  التي ل سيضل هبا أهل األرض 

  .اإللوهيةويدعى هبا 

يف كام أثبت الء النورانيني وباق  ا الكتاب أن هؤ ح الدجال يهذ ىل صلة باملسي  اجلامعات الرسية اليهودية ع

مجاعة مر بثاملوجود بعرض إبليس بمثل لكتاب أحد اخلطابات املرسلة منه إىل  ال«ودا ، فعرضت با اليهودية » الكابا

، والت، وه ن  كان يبرشهم فيها بقرب خروجه ، ويطمئنهم يى إحدى اجلامعات التابعة جلامعة النورانيني  ه م  أن

لصهاينة  آلن املحرك لكل األمور والسياساتسيخالل هؤالء ا مجيعا ، وأنه يعترب ا ىل أهل األرض   ًحكم قبضته ع

حكم أهل األر األرضيف  خرج لي ه والسجود ولكن من وراء الستار ، وعام قريب سي ًض علنا ، وجيربهم عىل طاعت

إلبليس  ه و  .ل

يف يريد املزيد من التفاصيل عن سرية املسيح الدجالمن  وعىل جيل ،   لتوراة واإلن إلسالم وا العالقة املشبوهة وا

ة بينه وبني األطباق الطا التي ًالقائمة حاليا بينه وبني اجلامعات الرسية اليهودية ئرة تنفذ كل خمططاته ، والعالق

 .ذلك الكتاب إىل جع  فلري- ا من الشياطني ومالحيه
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ىل الدور الذي واآلن تعالوا لنتعرف ع الدجال  يف لعبه هؤالء الروتشيلديون النورانيون أتباع  جلرتا ، ثم   ان

 .إشعال الثورة األمريكية  يف دورهم

وتشيلد- 2 يف  نفوذ عائلة ر  :أوربا وانجلرتا 

م  كقوة عظا خططوا للقضاء عليهردهم منهاطد  اليهود إىل إنجلرتا بععقب عودة مى ، مع فرض نفوذه

لوجيات ، فقاموا بوضح جمموعة من النظريات  كل مقاليد األمور هباوسيطرهتم عىل م  يالت  املتناقضةواأليد تزع

أهنا متتلك جتمعأمور السياسة والدين لكل ختلفةامللول احل كل منها  لشعب وامل بذلك شق صف ا   ، واستطاعوا 

سم الشعبإلنجليزي ا فانق جليزي وحتويله إىل معسكرات متناحرة ؛   ، يبروتستانت: إىل معسكرين  اإلن

ليك تيوكاثو م انقسم املعسكر الربوتستان ني :  إىل طائفتني مها ي ، ث  .امللتزمني واملستقل

جحوا الل  يف وقد ن األمر من خ ح الدين» كالفن«الوصول إىل هذا  ء  الذي ي الربوتستانتي، املصل نادى بإقصا

 .الكنيسة عن الدولة 

يلي هيود هو رجلكالفن  ف ، وعندما انتقل من سويرسا إىل فرنسا للتبشري » كوهني « األصل ،واسمه األص

ستانت ه الربوت ري اسمه من يبمذهب جلرتا أصبح اسمه » كاوفني«إىل » كوهني« غ  1» كالفن«وملا انتقل من فرنسا إىل ان

. 

نت التي ونتيجة للخالفات الداخلية ي يأحدثها املذهب الربوتستا ه  الذ بانجلرتا وقع خالف » كالفن«نادى ب

فأرسل أحد زعامء املرابني العامليني » شارل األول«بني ملك انجلرتا  س (والربملان ،  الصهاينة النورانيني أتباع إبلي

ح الدجال املسي يف »و نيني ، وهو   ، وهو أحد عمالئه الرسيني » لمناسح بن إرسائي«هولندا واملنتمى جلامعة النورا

جليزي إىل القائد إلن يه مبالغ طائلة من املال يدفعها له املرابون اليهود ل، وعرض ع» أوليفر كرومويل«املعارض  ا

 .ربيطاين باإلضافة إىل تزويده بالسالح مقابل قيامه باإلطاحة بالعرض ال

ة لعمليات  الرئييس وكان املخطط لعسكري يز «اليهودي  الربتغايل و الزعيمه» كرومويل«للشئون ا فرناند

ة اسم  الذي »كارفاجال ن يتلقون متويالً من الصهاين لعظيم «أطلق عليه املؤرخ الذي ت «اليهودى ا ، وكانت الشبكا

يز« الربتغايل  اليهودي، ومتكن» دى سوز« اليهودي انجلرتا آنذاك حتت رئاسة يف الرسية اليهودية بام كان » فرناند

به من  تغال» دى سوز«نفوذ من تعيني يتمتع  فريا للرب  .انجلرتا  يف ًس
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يف بعدها كان جيتمع زعامء االضطرابات اليهود جلرتا  ش» دى سوز«منزل  يف ان  ، وخيططون لإلطاحة بالعر

إلنجليزي  باحلامية الدبلوماسية من العرشا جليزي ، وكان منزله يتمتع  يف ًبعد أن أصبح سفريا للربتغال اإلن  

جلرتا   .1ان

نيا ، وقام » كرومويل«ونجحت ثورة  بريطا ن حكم  » كرومويل«، واستطاع املرابون اليهود أن يمكنوه م

 .» شارل األول«باعتقال امللك 

ىف التاسع من كانون ة امللك ، وك» حمكمة العدل العليا«م شكل 1649عام  الثاين و ن ملحاكم ث أعضائها م ان ثل

إلنجليز » رومويلك«جيش  حامون ا م بدور ، ورفض امل يف ضد امللك» املدعى العام«أن يقوم أحده حكم  ة هذه امل

حاق دوريسالوس«هو  هيودي أجنبي بتكليف» فاجالفرنانديز كار«التآمرية ؛ فقام  كان عميالً  والذي ،» إس

ح بن إرسائيل«للمرابى  يف »مناس حكمة   امل ا هبذه املهمة ، وأدانت  جلرت هوجهها  التي بالتهم» شارل األول«ان  إلي

  .2املرابون اليهود

ىف عام  شف الستار عن املؤامرات1661و » برادشو«: وبعض أعوانه مثل » لكروموي«اشرتك فيها  التي م كُ

، فنبشوا القبور  يف ي، وحدث هياج شعب» إيرتون«و تآمرين ولندن  رجوا جثث امل قأخ  ، وظل 3وعلقوها عىل املشان

بأاملرابون اليهود يعملون من خلف الستار دون أن ي سهم أحد   أذى أو سوء ، رغم أهنم كانوا املخطط األول يمس

جليزية  األخري للثورة اإلن  .و

لشيطان واملسيح الدجال هو قتل امللك  باع ا الء املرابني النورانيني أت ان » شارل األول«ومل يكن هدف هؤ بل ك  ،

حلك جلرتا وكل الدول األوربية ، وحتطيم ا ىل اقتصاديات ان ومات واألديان ، وإثارة هدفهم هو السيطرة ع

خلروج  هيد األرض  إلضافة إىل جناملنازعات واحلروب بني الدول ؛ لتم ، با سيح الدجال  ء يامل ن ورا أرباح طائلة م  

حلروب والفتن هنم  التي ا م وسلطا ألن هذه احلروب كانت الدول ؛ يثريوهنا بني الشعوب والدول ، وزيادة نفوذه

حلروب و، وهذا كان يعود عليهم بأرباح طائلة ،  ومصارفهم العامليةاض من بنوكهمتضطر معها إىل االقرت هذه ا
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حة بكميات ضخمة ، وكانوا هم أصحاب كربى رشكات تصنيع السالح يف تتطلب رشاء األسل م   العامل ؛ حيث إهن

يف يسامهون جلزء األكرب   با  .رأسامهلا 

فعله اليهود يف انجلرتا فعلوا مثله يف وما  ا وفرنسا وإسبا  ا الثوراتروسي ، فهم الذين أشعلو يف نيا وأمريكا  هذه  

حلكمل عمالئهم الذين كانوا يمولوهنم من خالالدول  بالدهم ، ثم أصبح هؤالء القادة لعبة يف  ويمكنوهنم من ا

ح بالدهم يف  ت ضد مصال كان حلهم حتى لو  م التسهيالت ، وحيمون مصا  .أيدهيم يقدمون هل

الشيوعي الذين ابتكروا املذهبفالنورانيون واملرابون اليهود هم  ىل يديف   اليهودي روسيا ع ماركس«   »كارل 

م  الشيوعي نرش بيانهالذي  أن يقسم روسيا إىل 1848عا حيني : م ، ومن خالله استطاع   .شيوعيني ، ومسي

ىف عام  سالح ، وساعدوه عىل ا الذي لينني  وا ب م اتصل1895و باملال وال لقيام ًكان متزوجا من هيودية ، ومولوه 

فعلوا مع  ا  يف »كرومويل«بالثورة الروسية كام   .انجلرت

حلكم أصبح» لينني«وملا وصل  ة حيكم روسيا هم اليهود  الذي إىل ا املركزي جنة  وليس الروس ، فقد كانت الل

ا  التي الشيوعية ن يحلكم االحتاد السوفيت» لينني«كوهن ح 9 مكونة م خاص كلهم هيود ، ومن املرابني » لينني« أش

ًلعامليني واليهود نفوذا واسعاا فيها يف ً ور  ىل مقاليد األم ن ع املسيطري   .1روسيا ، فأصبحوا هم 

ىف فرنسا تقربوا إىل املركيز  سا ،» مريابو«و بنفوذ كبري والذي أحد نبالء فرن يف كان يتمتع   يأوساط البالط امللك 

الل األموال غد التي ، ومن خ ةقأ ًأصبح خاضعا هلم ،ومن خالله ُّعرفوه عليها لتي  اوا عليه هبا ، واحلسناء اليهودي

الدوق  سا » دور وليان«استطاعوا السيطرة عىل  ىل »  عرشلويس السادس«ابن عم ملك فرن ، ووعدوه بتنصيبه ع

 . بعد خلع امللك شالعر

ن دمج املاسونية الوطنية الفرنسية  ة الزرقاء(وبواسطته متكنوا م ة بمحفل الرشق األكرب للامس) املاسوني وني

التابع للنورانيني أيضا ( اليهودية  ، ) ًو ة الفرنسية  ة رسية داخل املحافل املاسوني جلان ثوري ، وبعد ذلك جرى تأليف 

لتي  هي وهذه اللجان  .قادت فيام بعد املجازر اجلامعية أثناء نشوب الثورة الفرنسية ا

خاصا آخرين مثل  إلشعال » دانتون«و » روبسبري«ًكام استخدمت أش م ، 1789الثورة الفرنسية سنة ، ؛ 

 ، حلقوق املمنوحة للفرنسيني  قانون بمنح اليهود مجيع ا وبواسطة العمالء املاسون الفرنسيني متكن اليهود من إقرار 

ح هلم بعد الثورة نفوذ قوى   .1فرنسا يف وأصب
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توىل » كرومويل«واآلن لنعد إىل ثورة  انجلرتا  يف نفوذ أقوىذوى » كرومويل«بانجلرتا ، فقد أصبح اليهود بعد 

ى بعد موته   .، وظل نفوذهم هذا حت

ىف عام  جلرتا دوق 1685و لذي »يورك«م توىل عرش ان ، وحاول أن يعيد » يناثجيمس ال«عرف باسم  ا

خيش جلرتا ، ف ا الكاثوليكية إىل ان لكاثوليكية ، وقامو ض لعودة ا ىل نفوذهم ، فساعدوا التيار الراف  اليهود ع

اين«ابنة امللك » ماري«اهلولندى وزوج األمرية  انجباستدعاء أمري أور ه » جيمس الث جلرتا ، ووعدوه بتمكين ملك ان

نيا إذا ساعدهم بريطا يف من عرش  ه امللك   ىل والد زوجت جاء من ه» جيمس الثاين«القضاء ع » لنديس« إىل اولند، ف

ىل رأس جي ىل شاطئ 15 قوامه شع لف رجل ، ونزل ع ن » جيمس الثاين«، فاضطر امللك » تورباي« أ للتنازل ع

إلنجليزي ًالعرش وهرب إىل فرنسا بعد أن أصبح مكروها من الشعب ،  التي بسبب اإلشاعات ا لطخت سمعته 

املؤامرات محقه وعدم كفاءته التي و يف حيكت ضده ، وبسبب  م   حلك  .ا

ىف عام  اينجيمس«ابنة امللك » ماري«أمري أورانج اهلولندى وزوجته » وليم« م توىل 1689و ش »  الث عر

جليزية باقرتاض مبلغ  جلرتا ، وبعد توليه العرش أقنع اخلزانة اإلن ن 1.250.000ان ن الصيارفة اليهود الذي  جنيه م

 .إيصاله إىل العرش  يف كان هلم الفضل

ا بنود ورشوط  جليزية القرض ، برشط أن يكونوا هم واضعو ح اخلزانة اإلن ووافق املرابون العامليون عىل من

التفاق  . اإلنجليزي  ، ووافق اجلانبا

قد ما  : ييل وكان ضمن رشوط الع

 . أن تبقى أسامء املقرضني رسية - 1

ح هؤالء املرابون اليهود ميثاقا بتأسيس مرصف انجلرتا - 2  .ً أن يمن

لنسبة للذهب  يف  املرصف احلقي أن يكون ملدير- 3 العملة با  .حتديد سعر 

ح للمرصف بفرض رضائب مبارش-4 ىل الشعب لسداد قيمة القرض وفوائدهُ أن يسم   .2ة ع

جليزي ووافق اجلانب إلن املركز ا ىل هذه الرشوط ، وأنشئ مرصف انجلرتا ، وهو يعترب مثل البنك  يف يُع مرص  

البنك حق إصدار النقد ة بمنح  حلكومة الربيطاني ملرابون عىل موافقة ا بعد ذلك حصل ا يف ،  بالتايل بريطانيا ، و 

الء املراب ح هؤ حكمنيأصب يف ون هم املت يف كل يشء  ا سواء  يف بريطاني خلارجية    .السياسات الداخلية أو ا

                                                                                                                                                             
اط-1 هودي  النش ص - الرسي الي  167-169.  

عىل رقعة الشطرنج  -2   .71 ص -أحجار 



 27

يفدعنا نصدر النقد«: عندما قال » روتشيلد«وصدق  ال تسأل  أي    .» حيكم البلد الذي  ذلك منبعدبلد ، و

د القروض القومية ، فدائامً كانوا ة وكانت نية الصيارفة مبيتة بعدم متكني انجلرتا من تسدي ً خيلقون ظروفا دولي

األمم  هي تؤدى إىل توريطها ة الدوليني  يف األخرىو  .حروب تدفعهم لالقرتاض من الصيارف

قوم فز القرض ال جليزي يوقد ق ن ) م1698 -  1694(خالل الفرتة من  اإلن ً مليونا ، 16 إىل 1.250.000م

ىف عام  غ القروض إىل 1815و ن ، وىف عام 885م وصل مبل  ، فقد قفز إىل  إىل مبلغ خيايلم وصل1945 مليو

  .1 مليار جنيه22.5مبلغ 

نية لبنك انجلرتا حلكومة الربيطا ىل ا ة  اليهودي وكلها كانت مديونيات وفوائد قروض ع ، وبنوك أخرى دولي

ىل رأسهم عائلة   .» روتشيلد«يملكها اليهود وع

م إىل حد أهنم مت جلرتا ، ووصل نفوذه ىل مقدرات ان اوهكذا سيطر اليهود ع م من إنشاء أول 1717سنة  يف كنو

يف حمفل ماسونى جلندن ، وأسندوا رئاسته للعاهل  يف ؛ ليستغلوا نفوذهليزي  اإلن ىف السنوات   حتقيق غاياهتم ، و

رعية حمافل أخرى ف ا اسكتلندا يف التالية أنشأوا  أيرلند   .2و

لنفوذ ىل ا  ويكفينا أن ندلل عىل ذلك بنجاح إنجلرتا خالل العصور الالحقة بشكل واضح ،يف  اليهودي وقد جت

، فقد خططوا لذلك يف  اليهودي »بنجامني دزرائييل«مساعدة  يف اليهود نيا  الوصول إىل منصب رئيس وزراء بريطا

ن يًمنذ أن كان صبيا حيث جرى تعميده بإ ء اليهود«عاز م الثانية عرشة من  يف م ، وكان يومها1818سنة  يف »حكام

حيا بعد وعمره  اليهود الذين يتحكمونًأصبح مسي ح رجالً سانده املرابون  وملا أصب مرصف انجلرتا  يف التعميد ، 

طانيا   .3حتى مكنوه من توىل رئاسة وزراء بري

                                                 
لسابق -1   .73-72 ص - املصدر ا
اط-2 هودي  النش فريج ي غاز- الرسي الي   .160  ص- حممد 

لسابق -3   .163 ص - املصدر ا
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ىف عهد امللك  لذي »جورج اخلامس«و الفرتة من  ا  اليهودي بلغ النفوذ) م 1963 -  1910(حكم خالل 

لعرش ال ح جملس ا سعة أعضاءربيطاين ذروته ، فأصب يف ً عرش عضوا ، وكان لليهودأثنى هيود من أصل يضم ت  

 .1ًجملس اللوردات أحد عرش لوردا

ىف عهد رئيس الوزراء  ة » ترششل«و ه تعيني1951سن ًوزيرا لشئون » شارفيل« اليهودي م فرض اليهود علي

التي الطاقة الذرية رغم املعارضة   .2ًواجهها بسبب هذا التعيني 

ا يف ومثلام فعلوا فعلو روا عىل مرصف فرنسا يف انجلرتا  ىل حق  املركزي فرنسا ، فسيط ، وحصلوا من خالله ع

 .صك النقود الفرنسية وإصدار أوراق النقد والسندات املالية 

ني- 3 دي ألمريكية  يف  دور الروتشيل  :إشعال الثورة ا

جليزية قبل استقالهلا مبارشة ، وكان املكانت ة مستعمرات إن م رابون الي الواليات األمريكي هود وعىل رأسه

ه من مصارفرلة ئعا بام متلك شيلد  يف وت  .بريطانيا يف كل أوربا ، وما هلم من النفوذ 

ع احلاخامات الكبار  آلخرين ، وم ليهود ا وكام سبق أن رشحنا أن الروتشيلديني بالتعاون مع املرابني الدوليني ا

لنورانيني ، و ة رسية أطلقوا عليها اسم مجاعة ا مجاع ة التي  هي هذه اجلامعةقاموا بتنظيم  بإعادة صياغ قامت 

مجيع األديان لتمهيد األرض  ألرض وتدمريها وتدمري  إلحكام السيطرة عىل كل أمم ا الربوتوكوالت الصهيونية 

ح اليهود املنتظر   ) .املسيح الدجال ( حلكم مسي

ه انيني هذ ةتتوىل وضع اخلطط والسياسات لكل اليهود والصالتي  هي وكانت مجاعة النور يف  املنترشين3هاين  

 .مجيع أنحاء األرض 

اليات األمريكية ة اذلك الوقت تتمتع ب يف تستعمرها بريطانيا التي وكانت الو القتصادي احلياة ا زدهار 

 .واالجتامعية فيها ، وتقوم بإصدار عملتها وأوراقها املالية بنفسها 

                                                 
لسابق -1   .166 ص - املصدر ا
لسابق -2   .166 ص - املصدر ا

دي غري أجنبي هو كل:   الصهيوين-3 م يساعد اليهو هيو غراضه  .د عىل حتقيق خمططاهتم وأ
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، السيطرة عىل اقتصاديات هذه الوال يف عند ذلك فكر الروتشيلديون ئها  ن ورا يات ؛ لتحقيق أرباح طائلة م

ن قبضتهم ، وكان  ا حتى ال خترج م إلحكام السيطرة عليه شيلدلأمشي«و ر روت ،  يف الوقت يقيم ذلك  يف» ماي أملانيا 

جلرتا ، فطلب من بريطانيا بام له من نفوذ لدى حكومتها استصدار قانون  ف ان بنوكه العاملية ومنها مرص ويدير منها 

ةع املستعنيم ىل املصارف العا يف مرات الربيطاني العتامد ع ىل ا سها ، ويرغمها ع ا بنف ن إصدار عملته ةأمريكا م   ملي

جلرتا ا بذلك  يف وعىل رأسها مرصف ان قانون فاستصدرت انجلرتا  ار هذه النقود واألوراق املالية ،   .ًإصد

يف فكان هذا القانون هو السبب املبارش بريط  يف أدت والتي 1انياإشعال الثورة األمريكية ضد  النهاية إىل إعالن  

الستقالل ىل  األمريكي ا ا ، وينسب معظم املؤرخون والباحثون السبب املبارش للثورة األمريكية ع عن بريطاني

جلرتا إىل رضيبة الدمغة اهلندية حق توريد الشا التي ان ىل أمريكا ، وإىل منح بريطانيا للرشكة  ا ع جلرت  يفرضتها ان

 .ألمريكا 

ن لكن ذ إلشعاهلا ، لك ساعدا  ًلك مل يكن هو السبب املبارش إلشعال الثورة األمريكية ، ولكنه كان سببا م ً

نيا ك الرئييس السبب اليات األمريكية ) تشيلد وربتحريض من ( ان حماولة بريطا تزاع حق إصدار النقد من الو  .ان

ق 23بالوثيقة  األمريكي لأحد زعامء االستقال» بنجامني فرانكلني«ويؤكد ذلك ما ورد عىل لسان   من وثائ

كي حمفوظات جملس الشيوخ جلرتا ، فام ورد هبذه الوثيقة  األمري ، عند رشحه ألسباب الثورة األمريكية ضد ان

يكا كان هو السبب ن أمر ال للشك أن قانون انتزاع حق إصدار النقد م إشعال الثورة يف  الرئييس ًيؤكد بام ال يدع جما

. 

أزمة  الذي أدت إىل الغضب الشديد التي يبة الدمغة فلم تكن تقلق األمريكيني بالدرجةورض الشاي أما 

م بعد صدور هذا القانون ، ، فبموجب  والذي متلكه ىل أدى إىل إشعال الثورة األمريكية  قانون كان ع هذا ال

تودعالواليات األ يف مريكية أن  األموال املطلوبة ل  جلرتا مبالغ وضامنات للحصول عىل  لقيام باألعامل بنك ان

األشغال   .و

ة لألوراق املالية والضامنات  ساوي ة مبالغ م األمريكي لواجب عىل مرصف انجلرتا أن يدفع للواليات  ن ا وكان م

إلنجليزي اليهودي أودعوها طرفه ، لكن املرصف التي األمريكية اليات  يف رفض ذلك فرتدت األوضاع ا الو

ىل أثرها اشتعلت الثورة بع ، وع  . الشاي د أزمةاألمريكية 

                                                 
لشطرنج  أحجار-1 عىل رقعة ا   .122-121 ص - 
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يل ىل لسان وفيام ي جامني فرانكلني« بعض ما جاء ع يف »بن رشحه ألسباب الثورة األمريكية ، والواردة بالوثيقة  

 : األمريكي  من وثائق حمفوظات جملس الشيوخ23

أكثر من ... « قدم  جلرتا فقد رفض أن ي إ التي قيمة األوراق املالية األمريكيةمن % 50أما بنك ان ه عهد هبا  لي

النصف متاما  معنى ذلك أن قيمة السيولة النقدية األمريكية خفضت إىل  جلديد ، و ت .. ًبموجب القانون ا فانقلب

سها متاما ً بعد عام واحد من صدور هذا القانون إىل عك ة ح؛ فانتهى عرص االزدهار و ًاألوضاع  َّلت حمله أزم

ء مبلغا أصبحت معه شوارع ا   .1» ملستعمرات غاصة باملتعطلني عن العملًاقتصادية حادة ، بلغت من السو

ىل « ا ع لوال إقدام انجلرت اليات األمريكية مستعدة عن طيب خاطر لتقبل هذه الرضيبة وما ماثلها  كانت الو

مما خلق حالة من البطالة واالستياء اليات األمريكية ؛    .2» انتزاع حق إصدار النقد من الو

ِّونحب أن ننوه إىل  -  1775(استمرت سبع سنوات  والتي جلرتا مع الواليات األمريكيةأنه خالل حرب ان ُ

ر روتشيلد«جنى ) م1782 ل ماي باجلنود » أمشي بإمداد بريطانيا  ال طائلة من هذه احلرب ؛ ألنه كان يقوم  ًأموا

ن مقاطعة  ة مقابل » هس«املرتزقة م   .3 عن كل جنديإسرتلينية لريات 8األملاني

إلضافة إىل  تشيلد بتمويل الطرفني جمموقيام هذا با ة ) بريطانيا وأمريكا( عة رو باملال والسالح واملعلومات بغي

حهم أربا حلرب لتزيد  أمد ا   .4إطالة 

ة جلرتا والواليات األمريكي انتهت احلرب بني ان م أعلن استقالل الواليات املتحدة 1782عام  يف و م ، ث

يا  .باريس  يف عقدت التي هدة السالممعا يف م1783سنة ) أيلول( سبتمرب 3 يف ًاألمريكية رسم

أن  ه إىل  جرساملراقب املايل» روبرت موريس«ًوأخريا جيب أن ننو قبل استقالل أمريكا كان  األمريكي  بالكون

ه عميالً للمرابني اليهود ، وباألخص للروتشيلديني ، وكان هو املرشف املايل ىل النفقات ، واستطاع بحكم وظيفت  ع

                                                 
لشطرنج  أ-1 عىل رقعة ا   .122 ص -حجار 

لسابق -2   .122 ص - املصدر ا
لسابق -3   .123-122 ص - املصدر ا

اط-4 هودي  النش ص - الرسي الي  187.  
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جأ إيل االقرتاض من املرابني الدوليني ، وسنعود 1حالة عجز تام يف مريكيةهذه أن جيعل اخلزينة األ  ؛ حتى تل

حديث عنه بعد قليل   .لل

 

ريكي الكونجرس  يمنح الروتشيلديني النورانيني األم

ر النقدصحق إ  أمريكا  يف دا
الرشكات العاملية ، وعىل ر-بعد استقالل أمريكا عمل زعامء النورانيني  ة  أصحاب البنوك و أسهم جمموع

م  التي روتشيلد تزعمه ما-ت لنقد يف  كل  ىل ا ت بالتايل ، و األمريكي وسعهم للسيطرة ع السيطرة عىل اقتصاديا

ياساهتا الداخلية واخلارجية   .أمريكا وس

قام مديرو مرصف انجلرتا الذي ف ، » لتونألكسندر هام«أمريكا ، وهو  يف يملكه اليهود بتعيني مندوب هلم 

يف بحملة من الدعاية املوجهة واملنظمة حتى أصبحوأحاطوه هناك  طنيا ، وهبذه الصفة   ًنظر األمريكيني زعيامً و

بإنشاء مرصف حلكومة األمريكية باقرتاح  فيدرايل تقدم إىل ا ًف تابعا للقطاع عىل أن يكون هذا املرص أمريكي 

خلاص   .ا

جعل رأسامل البنك » هاملتون«وكان اقرتاح  الر 12يقىض ب أن يسهم مرصف » هاملتون«، واقرتح  مليون دو

جلرتا غ  يف ان غ 10هذا البنك املقرتح إنشاؤه بمبل الر ، ويسهم أثرياء الواليات املتحدة األمريكية بمبل  ماليني دو

الر   .مليونى دو

ة لضغوط املرابني اليهود وعمالئهم يف ُوقوبل هذا االقرتاح تيج جرس  يف البداية ببعض املعارضة ، لكن ن الكون

ىل رأسهم ، و جعل اخلزينة األمريكية خالل فرتة احلرب خاوية من  الذي ، املايل املراقب» روبرت موريس«ع

جرس-كان تزخر هبا  التي املبالغ الطائلة ىل إنشاء البنك يف  وافق الكون ة » هاملتون«اقرتحه  الذي النهاية ع سن

 .م 1783

                                                 
عىل رقعة ا-1   .125 ص -لشطرنج  أحجار 
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خلزانة األمريكية متاما » برت موريسرو« يتأكد ي، ولك» بنك أوف أمريكا« البنك ، وسمى وأنشئ ن تنظيف ا ًم

األخري املتبقى هبا ومقدار  التي من مجيع األموال غ  ه250فيها أخذ املبل الر ، واكتتب ب لف دو رأسامل مرصف  يف  أ

  .1)بنك أوف أمريكا( أمريكا 

ألكسندر «:  مها كان يعترب بنك قطاع خاص أصبح املديرون الفعليون له الذي ونحب أن ننوه إىل أن البنك

ء الروتشيلديني النورانيني ، و» روبرت موريس«و » هاملتون حلقيقبالتايل عمال  للبنك واملالك له يأصبح املدير ا

ه  ن ومسامهة مرصف انجلرتا فيه باجلزبعد إنشائ ني أء األكرب هم الروتشيلديني الذي لك انجلرتا«صبحوا املا و » لبنك 

 .» بنك أوف أمريكا«

ام » جامني فرانكلنيبن«وبعد وفاة  نيني  والذي  م ،1790ع ة أمام خمططات النورا نيوكان يعترب عقب  الروتشيلدي

م للشعب ً يفضح خمططاهت ام ائ مجهم األمريكي للسيطرة عىل مقدرات أمريكا ؛ ألنه كان د الكونجرس قام  يف ، وهيا

، فن ة  ىل اقتصاد الواليات األمريكي حاولة جديدة للسيطرة ع بم حواالروتشيلديون  ألكسندر «إيصال  يف ج

ح مرصف » ملتونها حلكومة األمريكية بمن فقة ا بنك «عميلهم إىل منصب وزير املالية ،واستطاع أن حيصل عىل موا

قد» أوف أمريكا يف حق إصدار الن يكا    .أمر

حاب املصارف العاملية األمريكي وهكذا سقط الشعب ن النورانيني الصهاينة أص   .2حتت براث

ىل بمبلغ وبعد حصوله ع ن35 املوافقة حدد رأس املال اجلديد للمرصف  م املال دو مليو ف ر ، عىل أن تسه صار

بمبلغ  ًر ، وكام هو معروف فجميع هذه املصارف كانت ملكا للروتشيلديني وعائالت ال مليون دو28األوربية 

  .3هيودية أخرى

لنقد لروتشيلديون عىل حق إصدار ا ا أ يف وبعد حصول ا يف بالتوسع األمريكي السوق يف ب التالعبدءوامريك  

لقروض واالعتامدات ، مقابل ضامنات عقارية وغريها من الضامنات ا األمريكيون مقابل  التي منح ا كان يقدمه

قديم القروض واال ، ثم توقفوا عن ت جم العملة املالقروض  يف اولةدتعتامدات ، وضغطوا ح ى   ؛ فأد اق  األسو

                                                 
لشطرنج  أحجار-1 عىل رقعة ا   .125-124 ص - 
اط-2 هودي  النش ص - الرسي الي  189-190.  

لشطرنج  أ-3 عىل رقعة ا   .126 ص -حجار 
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اهنيار لك إىل أزمة حادة أدت إىل  ، اقتصادي ذ م  ة أعبائهم وسداد قروضه ن مواجه ؛ فعجز املواطنون األمريكيون ع

ة وغريها» بنك أوف أمريكا«فاستوىل  ق أن قدموها له مقابل القروض التي عىل الضامنات العقاري حصلوا  التي سب

هذه القروض وفوائدها ، و ء من أقساط  د أجزا ، وذلك بعد قيامهم بسدا ىل كل استوىل املرابالتايل عليها  بون ع

يف كانت تفوق التي ضامناهتم  إىل قيامهم برشاء هذه حصلوا عليها ، هذا باإلضافة التي أسعارها قيمة القروض 

قابل أسعار زهيدة الضامنات ريكيني م األم  . وخاصة العقارية منها من املواطنني 

خط عارم ه األزمة إىل س انتقادات من كبار القادة األ يف وأدت هذ مريكيني هلذه املصارف ، فقال أمريكا ، وإىل 

ن إليهرده عىل رسالة مرسلة  يف »توماس جيفرسون« ا املوضوع 1787عام » آدمزجون « م  :م حول هذ

هبة ، وقد خلقت بوجودها « ىل حرياتنا من اجليوش املتأ ًأنا أؤمن بأن هذه املؤسسات املرصفية أشد خطرا ع ُّ

مة ، وأرى أنه جيب اسرتجاع امتياز إصدار النقد من هذه أرستقراطية مالية أصبحت تتحدى بسلطاهنا احلكو

حلق األول فيه لشعب صاحب ا   .1» املؤسسات وإعادته إىل ا

امتياز  ق مشاكل عند حلول موعد جتديد  النتقادات العلنية خماوف املرابني العامليني من أن ختل وأثارت هذه ا

هة هذ1811عام  يف مرصف أمريكا املفروض جتديده ه » ل ماير روتشيلديأمش«ه املشكلة شدد م ، وملواج من قبضت

جلرتا ، وأرسل ابنه  ىل مرصف ان حلول عام 1798عام  يف »ناثان«ع م 1811م للسيطرة عىل مرصف انجلرتا ، وب

ه روتشيلد ألمريكا التحذير » ناثان روتشيلد«كان  حاب املصارف العامليني ، ووج يسيطر عىل مرصف انجلرتا وأص

  :التايل

جأة متورطةإن مل تو« ا ف جد نفسه ة األمريكية عىل طلب جتديد امتياز مرصف أمريكا فإهنا ست يف افق احلكوم  

  .2» حرب مدمرة

ات  هديد أمريكا بت المتياز ملرصف  ء الكونجرس الذين يعارضون جتديد ا م أعضا ىل » ناثان«ومل هيت ن ع ، وكا

م  لذي »أندرو جاكسون«رأسه الء املرابني  ا  :قال عن هؤ

ىل حتطيمكم ، بل وال مغارة لصوص ، وجمموعة مصايصإن أنتم إ«  يقسم باهللا أننأ دماء ، ولسوف أعمل ع

 .» كممسوف أحط

                                                 
لس-1   .127 ص -ابق  املصدر ا

لسابق -2   .128 ص - املصدر ا



 34

جلرتا قائالً هلم » ناثان روتشيلد«بعد ذلك أصدر  حلكومة الربيطانية اخلاضعة لسلطة مرصف ان  :تعليامته إىل ا

الء األمريكيني الوقحني درسا قاسيا ، وليعودوا إىل« ًعلموا هؤ الستعامر وما قبل االستقاللً  .»  حالة ا

ىل أمريكا عام  حلرب ع ىل هذه التعليامت أعلنت انجلرتا ا ه 1812وبناء ع ان هدف الروتشيلديني من هذ م ، وك

حلد خلزانة األمريكية إىل ا حلرب إفقار ا ت  الذي ا ب السلم وطلب املساعدا ة إىل طل معه السلطات األمريكي تضطر 

 .املالية 

، وجهل الشعب» ثان روتشيلدنا«ونجحت خطة  جليز معه  ة بعض القادة  األمريكي بفضل تواطؤ اإلن ، وخيان

احلرب إىل خلق حالة من الضيق والسخط بني الشعب  األمريكي األمريكيني العمالء للروتشيلديني ، فقد أدت 

ىل السياسات اخلاطئة للحكومة ؛ فاضطر الكونجرسالذي  المتياز إىل جت األمريكي ُّأخذ يصب اللوم ع ديد ا

ة أخرى ، وذلك عام  مر  .م 1816ملرصف الواليات املتحدة األمريكية للروتشيلديني 

يانتهم لشعبهمويؤكد تواطؤ بعض أعضاء الكونجرس واحلكومة مع الروتشيلديني وخ إلعادة جتديد امتياز   

ب  ه  يف »وليام غاى كار«مرصف أمريكا للروتشيلديني، تعقي عة الش«كتاب ىل رق ىل قرار التجديد » طرنجأحجار ع ع

 :هذا عندما قال 

جرس قد « لثقات رصح علنا أن أعضاء الكون ديدات للتصويت ملإن بعض ا ا رشاوى وهت لحة ذلك صتلقو

د الشعب والذي التجديد ملرصف أمريكا ،   .1» إىل العبودية االقتصادية األمريكي أعا

جرس وجهل ا كي لشعبونتيجة خليانة القادة األمريكيني وأعضاء الكون آلمر الناهى األمري ح ا يف أصب  

حدة بعد ذلك هم املرابني اليهود ، أو بمعنى أدق النورانيني الصهاينة ، وأصبحت احلكومات  الواليات املت

ا ال دمى هي األمريكية املتعاقبة م يف إ ة شاءواأيدهيم حيركوهنا كيفام   حت أمريكا دولة صهيوني فأصب  ، 100 % ،

جرات اليهود ة بعد اهل ح عدد إليهاية خاص ، حتى أصب جاالت واألنشطة احليوية فيها   ، وسيطرهتم عىل كافة امل

ن عدد اليهود يف اليهود املحتلة  يف أمريكا أكرب م  .دولة إرسائيل بفلسطني 

نذكر أن القادة األوائل مثل  ء » توماس جيفرسون«و » آدمزجون «: ًوأخريا ال يفوتنا أن  ، وهم من زعام

ىل اقتصاديات أمريكا الواليات األمريكي النورانية للسيطرة ع خططات  يعارضون امل  قد أصبحوا -ة الذين كانوا 
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حر عىل الزعامء 1فيام بعد من أعضاء مجاعة النورانيني أثر أقوى من الس كان له  ؛ فالرشاوى ورشاء الذمم باملال 

 .األمريكيني ، وما زال 

 حيمل شعار النورانيني الصهاينة األمريكي الدوالر
انيني الصهاينة سنة يدما استأجر الروتشيلديون وباقعن ة النور ؛ » هاوبتوايزآدم «م 1776 أعضاء منظم

جلامعة الشكل التايل اختذت ا  :ً شعارا هلا إلعادة صياغة الربوتوكوالت الصهيونية القديمة عىل أسس حديثة 

 

 شعار النورانيني

اين ىل الدوالروهذا الشعار النور الر ، وإن دل هذا عىل يشء فهو يدل من األمريكي  موجود ع  فئة الواحد دو

ا  الصهاينة عىل أمريكا واقتصاده ىل مدى سيطرة النورانيني   .ع

يل  :حيمل عىل أحد وجهيه شعار النورانيني  والذي فئة الواحد دوالر ، األمريكي  صورة للدوالروفيام ي
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عيم األصولية الربوتستانتية ا الشعار«: »  روبرتسونبات«أمريكا األب  يف وقد أكد ز الر  الذي أن هذ ىل الدو ع

حرير حابه هو  أمريكا ال عالقة له بت ة الشيطانية » هاوبتآدم وايز«، إنام ص نيني( مؤسس املنظم  والتي ،) النورا

واملائدة املستديرةروسيايف  الشيوعي  واخرتقت احلزبوكونت ماسونية جديدةاخرتقت املاسونية  انجلرتا  يف  

ةوجملس العال إدار يف واخرتقت كل يشء؛  االحتياطي الفيدرايل قات األمريكية وجملس  أمريكا ، وكل بيت ، وكل  

سة ، وكل هيئة ، وكل حركة حتى حركة العهد اجلديد األمريكية  .» مؤس

كان و» تشارلز تومبسون«الر رجل يدعى صمم هذا اخلتم عىل الدو الذي أن» بات روبرتسون«ويرى األب 

ًم الكونجرس القارى ، وكان ماسونيا خملصا تنظي يف ًعضوا   .1)نورانيا(ً

ار هيبيس«وقال الكاتب  يف »بي ديكتاتورية عاملية هيودية«كتابه    :» ىف سبيل 

  .2» ....ة صهو عملة صهيونية خال األمريكي إن الدوالر«

التاريخ املوجود أسفل قاعدة اهلرم واملحفور باألحرف الرومانية  (:و  MOCCLXXVI (م ، 1776ى يعن

ةوهى  الستقالل  التي السن ليست سنة إعالن وثيقة ا ة ، و انيني بصفة رسمي س منظمة النور أعلن فيها عن تأسي

ن م1776يات األمريكية انعقد سنة للوال األمريكي أن رشحنا أن الكونجرسو سبق فقد ؛ 3األمريكي  وأعل

االستقالل أثناء نشوب األزمة بني أمريكا وبريطانيا ، ل ةوثيقة  حلرب بينهام بعد ذلك ، وانتهت سن  كن اشتعلت ا

اليات املتحدة رسميا بعد معاهدة الصلحأم ، و1782 استقالل الو يف عقدت التي ًعلن   سبتمرب 3 يف باريس 

ة هذا  م ، وكان 1783 ، أما سن ة النورانيني  فهي م1776هو التاريخ الرسمى الستقالل أمريكا  منظم سنة تأسيس 

اختاذ هذا الشع  .ًار شعارا هلا وسنة 

ىف كتايب ب خروج املسيح الدجال  «و ة -اقرت بأطباقه الطائر  الصهاينة وعبدة الشيطان يمهدون خلروج الدجال 

مجيع الرموز الواردة» من مثلث برمودا يف رشحت بالتفصيل  إل  جليزية األخرى هذا الشعار ، والعبارات ا ن

ش ُ، وأثبت أ األمريكي سفله بالدوالرأاملوجودة حوله و ن هذا الشعار هو شعار املسيح الدجال املوجود بعر

                                                 
وط ا-1 دجال وأرسار اخلي واألطباق الطائرة  خلفية بني املسيح ال رمودا  داود -مثلث ب يسى  ص - حممد ع  203 ،204.  
دجال وأرسار-2 واألطباق الطائرة   اخليوط اخلفية بني املسيح ال رمودا  داود -مثلث ب يسى  ص - حممد ع  203 ،204.  

لشطر-3 عىل رقعة ا ار هامش ص -نج  أحجار    .355 وليام غاى ك
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ه  فعالً حتت مثلث برمودا ، ورصدت املوجود عىل الشعار رمز هلرم موجود  إبليس بمثلث برمودا ، وأن اهلرم 

الستكشافية يف أبحرت التي األبحاث ا حيط األطلنط    .يهذه املنطقة بامل

املسيح الدجال ، ومركز أبحاثه حيطة باهلرموهذا اهلرم هو قلعة  ،  هي  وجتاربه ، واملياه امل مياه مثلث برمودا 

املثلث يف ًيشع ضوءا الذي و مثلث ، والعني الواحدة  ىل اهلرم هو طبق طائر عىل شكل  ني  هي بداخله التي أع ع

ح الدجال ن خالهلا عىل العامل ، وهى  الذي املسي  .تأتى إليه بكل أخبار أهل األرض  التي األقامر الصناعيةيطل م

ىل  املوجود ع ا أن هذا الشعار  ني وغربيني أكدو ب وزعامء أمريكي إلضافة إىل تفاصيل أخرى ، وآراء لكتا با هذا 

الر ، سيحهم املنتظر املسيح الدجال  والذي الدو ال اخلاتم األعظم مل و إ  .يمثل شعار النورانيني ، ما ه

ما قلناه يف وحتى ال نعيد  ى   مرة أخر يل ذلك الكتاب هنا  هدمن يريفع ع ذلك  معرفة هذ  التفاصيل أن يراج

 .هذا الكتاب  يف الكتاب ، خاصة أن هذا املوضوع يطول رشحه ، وليس جمال احلديث عنه هنا

الذي وحده األمريكي وليس الدوالر شعارات اليهود  الصهاينة ، ف الشعارات الرسمية لكل  هي حيمل شعار 

يف يشء ق  األمريكي عهد الرئيس ففي .أمريكا  ا » وزفلتر«األسب ىل اختاذ النجمة اإلرسائيلية شعار ًمتت موافقته ع

لربيد ، وللخوذات يف يلبسها اجلنود التي ًرسميا لدوائر ا ىل   حرية األمريكية ، وع الفرقة السادسة ، وعىل أختام الب

ة جلمهوري   .1ميدالية رئيس ا

اود كانت نجمة د ة ماضية  لعالمة املميزة للرشطة األم هي وحتى سنوات قليل ة ، كام أهنا مرسومة اآلن ا ريكي

ا إىل جنب مع علم الواليات املتحدة األمريكية عىل حوائط املركز األمريكي ًبشكل كبري جنب لعلوم البحار ، وغريه  

ة   .2من املؤسسات األمريكي

 

 

 

 

 

                                                 
فى -ىص  أن هيدم األق قبل-1 مصط لعزيز    .159 ص - عبد ا

املسي-2 ة  ت الصهيوني نظام م-حية  امل ص - سلطان ي أمحد هتا  14.  
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 اهلجرات اليهودية تنساب عىل أمريكا بعد استقالهلا 

 ًوتتخذها مقرا ألنشطتها
ال األنشطة  ْمن يرصد  جيد أهنا تتمركزَ العاملية اليوم  ة يف يهودية  تمثل حدة األمريكية ، م اليات املت ت  يف الو املؤسسا

جارية اليهودية القائمة األمريكية  يف املالية والت  .كربيات املدن 

يف وقد بدأ اليهود يف التوافد عىل أمريكا بأعداد قليلة  جرات بعد   منتصف القرن السابع عرش ، ثم زادت هذه اهل

ال ل لندن كمركز  األمريكي ستقاللا ك حم ت نيويور د احلرب العاملية األوىل ، وحل م حتولت إىل طوفان ضخم بع ، ث

حدة مركز النفوذ والسلطان اليهودي العاملي اليهوديللنشاط اليات املت حت الو   .1، وأصب

إلَّوبذلك حتول نشاط اليهود من ةا يف كان نجمها قد بدأ التي الربيطانية مرباطورية ا  ألفول إىل القارة األمريكي

ة كقوة عظمى التي  ىل الساح  .بدأت تظهر ع

بدأت اليات األمريكية  ن اليهود إىل الو ن املهاجري ة م ع  يف وأول موج خلمسينيات والستينيات من القرن الساب ا

يف أواسط القرن التأمعظمها من هيود  يف عرش ، وتكونت ن وبرتغاليني ، ثم تبعهم اليهود األملان  م سبا اسع عرش ، ث

الرشقية ابتداء من سنة    .2م1881هيود أوربا 

في  ميناء 1654شهر سبتمرب ف ، _ًنيويورك حاليا( » نيو أمسرتدام«م وصل إىل  ن اليهود  هاجرة م جمموعة م  أول 

 .ً شابا 12 نساء و6 رجال و4عبارة عن : ً شخصا 23وكانت تتكون من 

ام«وكانت  يف »نيو أمسرتد ستعمرة  يف  هولندية ، فكتب حاكم املستعمرة إىل رؤسائهذلك الوقت م رشكة اهلند  

فرين  لناس املن الء ا ص املستعمرة من هؤ ِّالغربية اهلولندية خطابا يطلب فيه ختلي ء ً ؛ ألهنم شعب كذاب وأعدا

؛ وجاء الرد من الرش ويكفرون بغيضون م املسيح  ه ، ولكن بعد درس املسأكباس ق طلب ا يودون حتقي ْة بأهنم كانو لة َ

                                                 
فورد ي هنر- اليهودي العاملي -1   .253  ص- 
كية -2 اسة األمري فن إيزاكس - اليهود والسي ص - ستي  67-139.  
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خم أسامل ض  يف قررت الرشكة السامح بدخول املهاجرين اليهود إىل املستعمرة اهلولندية ؛ ألن اليهود يستثمرون ر

  .1أسهم الرشكة

جرات اليهودية تتوافد عىل أمريكا  ة بدأت اهل الواليات األمريكي م وصل عدد 1820عام  ففي :وبعد استقالل 

الرقم إىل ، وارتفع هيودي  آالف4اليهود بأمريكا إىل  حلرب 15م ، ثم ارتفع إىل 1826 آالف عام 6  لفا أثناء ا ً أ

يف نشبت التي األهلية ا ، ووصل عددهم  لفا150م إىل 1840عام  يف أمريك   .2ً أ

ىف عامى  ن روسيا إىل أمريكا ، وىف عام  هيودي 6000 - 5000هاجر ما بني ) م1882 ، 1881(و  1891م

هاجر ) م1896 - 1895(روسى إهيا ، وىف عامى  هيودي 137.000  هاجر1892 ، وىف عام 110.000هاجر 

اليات األمريكيةرويس هيودي 200.000   .3 إىل الو

ن النمسا إىل أمريكا ) م1914 -م 1881(وما بني عامى  اليهود 4 ألف هيودي350هاجر م  ، ووصل عدد 

د هذه اهلجرات إىل حوايل ا بالتجارة والبنوك  مليون قبل نشوب احلرب العاملية ا2 بأمريكا بع ألوىل ، عملو

ة ىل السياسات األمريكي حلرة ؛ فكان هلم تأثري ونفوذ قوى ع األعامل ا   .5و

ة ، حتى وصل 1925ومع بداية عام  حدة األمريكي جه إىل الواليات املت خمة من اليهود تت م بدأت أعداد ض

م داخلها إىل حوايل   . ماليني ونصف املليون 4 عدده

جرة  يف ُّأكرب حتولوكانت هذه اهل رب جتمعأيتاريخ اليهود ؛   ن أك أمريكا يمثلو ح هيود  العامل يف  هيودي  أصب

 .ًقواه أثرا أوأغناه و

                                                 
لسابق -1   .218- 217 ص - املصدر ا

وين  االخرتاق-2 ة  الصهي مسيحي قس  -لل   .77 - 76 ص -إكرام ملعي / ال

وين  االخرتاق-3 ة  الصهي مسيحي قس  -لل   .77 - 76 ص -إكرام ملعي / ال
وين  االخرتاق-4 ة  الصهي مسيحي   .77 - 76 ص - ملعي إكرام/  القس -لل

وين  االخرتاق-5 ة  الصهي مسيحي   .77 - 76 ص - ملعي إكرام/  القس -لل
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ة ثالث عقيدة يف وأصبحت اليهودي هم  عظم اشتغل م يف عامل الفن واملوسيقى والسينام يف أمريكا ، و   ، هوليود 

البنوك والتجارة يف و ض يف ةعامل السياسب كام التحقوانيويورك ،   يف البيت األبي   .1واشنطن 

صبح مركز قيادهتم رك ، وأ إىل نيويو لعاملية الثانية نقل النورانيون مقر قيادهتم  احلرب ا يف وبعد هناية  مبنى  

يف »آل روتشيلد«اليهود حمل » آل روكفلر«بنيويورك ، وحل » هارولد برات« جلامعة   ومحاية مصاحلها متويل ا

التخطيط هلا   .2و

ىف هناية  يف م كان عدد اليهود1970عام و يكا   د السكان ، % 2.7 حوايل:  أي ً مليونا5.780.960أمر من تعدا

م جلوس2 حوايل نيويورك يف يسكن منه أن ىف لوس  لفا ، وىف فيالدلفيا455 حوايل  مليون ، و ايل ً أ ً ألفا ، 295 حو

ىف شيكاغو  لفا ، وميام253و لفا ، وبوسطن 225 يً أ ، والباق170ً أ ىل باقيً ألفا  مريكيةي موزعون ع   .3 املدن األ

ة10 حوايل أمريكا يصل إىل يف ورغم أن عدد املسلمني ة  ماليني6وعدد اليهود األمريكيني  ، 4 ماليني نسم  5نسم

حليوية هناك  املجاالت ا رون عىل  ال أن اليهود يسيط كالبنوك والبورصات والرشكات العاملية الكربى والصحف : إ

املجالت م ، وكلهم يعملون وفق خطة واحدة وهدف عالم ووسائل اإلو ة السينام ، وهلم منظمة ختطط هل  وصناع

احد  ًوإن كان هدفا شيطانيا ( و ً.  ( 

ال يربط مبعثرون هناك ، و ، أما املسلمون فهم  م وهذا هو سبب قوهتم ونفوذهم  هم هدف واحد ، وليس هل

يف شغلون مناصب حساسةموحدة ، وكل منهم يعمل بمنأى عن اآلخرين ، وال يخطة عمل  جاالت احليوية   امل

، و لتايل األمريكية  حدة األمريكية  يف ُنفوذ يذكر أي ليس هلمبا اليات املت  .الو

                                                 
لسابق -1   .84 ص - املصدر ا

عىل رقعة ا-2 ار -لشطرنج  أحجار    .25 ص - وليام غاى ك

ة  االخرتاق-3 مسيحي وين لل   .120 ص - الصهي
ب -4 الشع ص- 25/10/96 اجلمعة - جريدة   7. 

اسة اإلرس-5 طري املؤسسة للسي يلية  األسا دى -ائ   .171 ص - رجاء جارو
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شري إىل أن عدد اليهود ائيلاألرايض  يف وهنا نحب أن ن أن عدد  أي  ،1 ماليني نسمة4 حوايل املحتلة بدولة إرس

لة احلقيقية لليهودبالتايل دولة إرسائيل ، ويف  أمريكا يعترب أكرب من عدد اليهود يف اليهود ،  هي فالدو أمريكا 

ال وأخريا ملا يمليه عليها سادة  ة أو حتلة ، فاحلكومة اإلرسائيلية خاضع بفلسطني امل ًوليست دولة إرسائيل املوجودة  ً

م ً ألهنا تستمد قوهتا ونفوذها  أمريكا ، وال تستطيع أن ختالف هلم أمرا  نهم ، كام أهنم املصدر اليهود املوجودون ب

قاها التي  للمعوناتاألسايس ة إرسائيلتتل  . من أمريكا  دول

 

ِالصهاينة حيكمون قبضتهم عىل كل يشء ْ  كا أمري يف ُ
ن  اليات املتحدة قد أحكموا سيطرهتم عىل نسبة كبرية م خالل النصف األول من هذا القرن كان هيود الو

القتصاد خل األمريكي ا ع هيود ا حافة والسينام بالتعاون م ارج ، باإلضافة إىل سيطرهتم عىل جماالت اإلعالم والص

اليات املتحدة  اخلارجية بالو السياسة   .و

ليهود احتكروا صناعات السينام والسكر والتبغ % 50أمريكا ، وسيطروا عىل  يف وتشري اإلحصائيات إىل أن ا

حوم املعلبة ، وأكثر من  ة من صناعة األحذية ، % 60من صناعة الل وعىل معظم صناعات األدوات املوسيقي

ىل الصحف واملجالت ووكاالت األنباء ورشكات املرشوبات  والقطن والزيوت والفوالذ ، وع املجوهرات  و

ىل رأسها بورصة 2الروحية إلضافة إىل البنوك والبورصات األمريكية ، وع ، وكذلك عىل » وول سرتيت« ، با

ع السالح والبرتوكيامويات ،  ن املعادن واستخراج البرتول رشكات تصني لتنقيب ع  .ورشكات ا

الت اإلعالم والصحافة األمريكية - 1  : السيطرة اليهودية عيل جما

حافة واإلعالم من خالل طريقتني  الص  :يامرس اليهود سيطرهتم عىل 

 . رشاء أو إنشاء الصحف واملجالت ووكاالت األنباء :األوىل 

نية  الثا ن خالل التغلغل:و يف  م  .ف واملجالت الكربى ، واحتالل مراكز قيادية فيها الصح 
                                                 

ق-1 الخرتا وين  ا حية  الصهي امله114 ص -للمسي دد  ة لع ائي إحص ح أن  ،  ليهود ومنها يتض ة إرسائيل من ا ايلاجرين لدول د إمج  عد

ايل املهاجرين  .  ماليني4 حو
اط-2 هودي  النش فريج ي غاز- الرسي الي   .194 ص - حممد 
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ا صحيفتئومتتلك عا االنتشار يالواسعت» الواشنطن بوست«و » نيويورك تايمز «يًالت هيودية حالي  يف 

حف كربى أربع ص حدة األمريكية والعامل ، ومها اثنتان من  يف الواليات املت ًأمريكا تؤثر تأثريا كبريا  يف ً جماالت  

فتانمريكية ، السياسات األ صحي األخريان مها وال  ، ومديرو التحرير» وول سرتيت جورنال«و » نيويورك بوت« 

  .1الصحيفتني من اليهوديف 

جالت الثقافية ذات التكذلك هناك عدد ك ة : مثل  ها هيودثري الكبري يتوىل إدارة حتريرأبري من امل جمل

  .2» يفيو بوكسذى نيويورك رف«، و » ذى بابليك انرتست«، و »كومنتاري«

ىل كربى دور النرش مثل  ت «، و » ما كغروهيل«، و » مكميالن«، و » دبل داي«: كام يسيطر اليهود ع اركو ه

آندرو«، و » بريس جافنوفتش اربر  رد سايمون» ، و» راندوم هاوس«و » ه و » ماكس شوسرت«، و » ريتشا  ،

  .3» نوف. ألفريد أ«

ة : الواليات املتحدة األمريكية ، وهى  يف ة والتليفزيونعلثالثة لإلذا الشبكات الرئيسية اكام يمتلك اليهود رشك

إلذاعة الوطنية (، ورشكة اإلذاعة األمريكية) C.B.S (، وشبكة كولومبيا اإلذاعية) N.B.C( ا  A.B.C (. 

ىل مؤسستني من ك يطر اليهود ع يف  العامي تقوم بإجراء استفتاءات الرأصل ثالث مؤسساتأام يس ، أمريكا  

يانكيلوفيتش«: ومها    .4» لويس هاريس«و » دافيد 

يعني ىل جمموعة من أشهر املذ حدة من خالل األموال يف ًويسيطر اليهود أيضا ع يغدقون  التي الواليات املت

باسم  ، ويعرفون  ب العصمة«عليهم هبا ، وهؤالء املذيعون هم مذيعون دينيون بالدرجة األوىل  أو » أتباع مذه

و » القيةاألغلبية األخ« إلنجيليني«أ م» األصوليني ا جتاهه با م الشديد  الصهيوين ، وهم معروفون  وتعصبه

ائيل   .إلرس

                                                 
لسابق -1   .279 ص - املصدر ا

لسابق -2 ك نقالً عن 279 ص - املصدر ا ارجية ا اليهودي التأثري« ، وذل سة اخل   .20 ، 19 ص -و  نايد-» ألمريكيةيف السيا
لسابق -3 ك نقالً عن 279 ص - املصدر ا ارجية األمريكية اليهودي التأثري« ، وذل سة اخل   .20 ، 19 ص - نايدو -» يف السيا

لسابق -4   .291 - 290 ص - املصدر ا
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ًوهلم برامج تذاع يوميا َُ يف ُ ليفزيون واإلذاعة األمريكي  ىل مفاهيم الشعبةالت ه  األمريكي  ، وهلم تأثري كبري ع جتا

ئيل والصهيونية العاملية ، كام أهنم مقربون من قاد م ، دولة إرسا ة البيت األبيض ، وهلم نفوذ وسلطان واسع عليه

ال احلرص   :نذكر منهم عىل سبيل املثال 

ى سواجرت -بات روبرتسون  س - جيم بيكر -  جيم  -  كينني كوبالند - جريى فولويل - أورال روبرت

رد دى هان    .1 ريكس مهربد- ريتشا

الت صناعة السينام األمريكية - 2  : السيطرة اليهودية عىل جما

شاء  حلركة الصهيونية قبل إن ئيل«أدركت ا ا» دولة إرسا والتأثري ئأمهية السينام كوسيلة من وس إلعالم  ل الثقافة وا

ىل ن أجل ذلك اجتهت إىل توظيف قدر الصهيوين  السيايس العام ، بام خيدم املخطط الرأي ع ٍعىل املدى البعيد ، وم

ء اليهود ال أثريا إلنتاج يف كبري من أمو و » دن مايرولرشكة مرتو ج«: العاملية ، مثل ورشكات السينام ي  السينامئا  ،

 .األمريكيتني » رشكة فوكس للقرن العرشين«

إلضافة إىل رشكة    .2الفرنسية» الفنانني املتحدين« ، ورشكة اإليطالية» فوكس«هذا با

جة% 90إن : وبصفة عامة يمكننا القول  م املنت ن األفال يف م إنتاجها بأ  م  دم أمريكا يت موال هيودية ، وهى خت

ح الصهاينة يف مصال واملبادئ واألخالق  قيم   . هدم ال

يف أمريكا ، يف »األخبار املسيحية احلرة«وقد أشارت إىل ذلك صحيفة  ترشين األول  يف عددها الصادر 

، فقالت 1938) أكتوبر(  ،: 

السينام« يف إن صناعة  د هي أمريكا  بأكملها ، ويتحكم فيها اليهود  ة  يف ون أن ينازعهمهيودي   ، ذلك أحد 

ن اليهود أو من صنائعهم ، وإن هوليود  فيها هم إما م ال ينتمى إليهم ، ومجيع العاملني  ويطردون منها كل من 

األموال » سدوم«تعترب اليوم  املرشفون عليها .. العرص احلديث ؛ حيث تنحر الفضيلة ، وتنرش الرذيلة ، وتنهب  و

ىل ن يعمل لدهيم ع م اإلجراميرغمون كل م ة ي تعميم ونرش خمططه  . حتت أستار خادعة كاذب

                                                 
اسة  النبوءة والس-1 ص - جريس هالسل -ي  29 - 33.  

اط-2 هودي  النش فريج - الرسي الي  . 295 ص - غازى حممد 
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األخالق ا  املثل العليا لدى  يف وهبذه األساليب أفسدو إلحساس ، وعىل  ىل مشاعر الرجولة وا ُالبالد ، وقضوا ع ُ

م  األجيال األمريكية ، فأوقفوا هذه الصناعة املحرمة ؛ ألهنا أضحت أعظم سالح يملكه اليهود لنرش دعاياهت

فاسدةاملضل   .1لة ال

قالته صحيفة  ما  حلرة«وبعد  حية ا ن » األخبار املسي يبثونه م ة وما  ة السينام األمريكي ىل صناع يطرة اليهود ع عن س

أعتقد أن هذه النقطة ال حتتاج إىل مزيد من اإليضاح ، وال حتتاج إىل سمومة  تعليق آخر ، فام  أي خالهلا من أفكار م

القدر الكايف حيفة فيه   .عرفة مدى سيطرة اليهود عىل السينام األمريكية  ملقالته الص

ة أجريت يف وحسب إحصائي تبني أن  الثاين النصف  ن القرن العرشين  يف من نجوم السينام والتليفزيون% 88م  

  .2العام هم من اليهود

الت التجارة واالقتصاد- 3  : األمريكي  السيطرة اليهودية عىل جما

مج يف نود أن نشري رشات السنني املرابون اليهود البداية إىل أن  ة قام بوضعها منذ ع ع السياسات املالية األمريكي ي

لذي » الفيدرايلياالحتياط«أصحاب البنوك واملصارف العاملية ، ونظام  ىل ًءبنا األمريكي َّأقره الكونجرس ا  ع

القرتاح لذي ا م ، وقد أدى هذا النظام إىل 1913، وذلك سنة » واربورج «املدعوَّتقدم به أحد كبار املرابني اليهود  ا

االقتصاد األمريكي وضع االقتصاد ة األورويب و لعاملي ة أصحاب املصارف ا   .3حتت سيطر

حاب املصارف العاملية يسيطرون عىل إصدار النقد واألوراق املالية يف وكام سبق أن رشحنا ، فاليهود أص  

ي  األمريكي أمريكا من خالل املرصف ىل كل يملكه اليهود ، ومعروالذ ف أن من يصدر عملة الدولة يسيطر ع

يف يشء ىل مدى  األمريكي الدولة ، كام أن الدوالر  هذا دليل ع لنورانيني اليهودية ، و حيمل شعار مجاعة ا ما زال 

القتصاد  .والعملة األمريكية  األمريكي سيطرهتم عىل ا

املضاربني ليهود ، وهى أك» وول سرتيت«بورصة  يف وأكرب  يف  األسهم وبيعرب بورصة لرشاءاألمريكية هم ا  

  . ، وأكرب سوق للمبادالت النقدية العامل

                                                 
ون يف -1 ض  املفسد   .329 - 328 ص -األر
اط-2 هودي  النش ص - الرسي الي  272.  

لشطرنج -3 عىل رقعة ا ار - أحجار    .148-147  ص- وليام غاى ك
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ة وسعر عمالت  لرشكات العاملي ىف هذه البورصة يتحدد مصري أكرب ا وتتأثر هبا ، و مجيع بورصات العامل تتبعها  و

  .1 العامل ومعظمهم كام قلنا من اليهوديالدول ، وفيها يضارب أكرب مرابي

ةويسيطر اليهود عىل الحتكاري جلنسية وا كل  يف العامل ، وهذه الرشكات هلا فروع يف  أكرب الرشكات املتعددة ا

يف الغالب يف دول أوروبا وبعض دول العامل األخرى ، ومركز هذه الرشكات أمريكا ، وهذه الرشكات من  

لتي الرشكات االحتكارية م الصناعات ا ىل أه ة صناعة املواد اخلا يف تسيطر ع ، خاص ة  يف تدخل التي مالعامل  صناع

لصناعات التكنولوجية والبرتول والبرتوكيامويات  حة واملعدات الثقيلة وا  .الطائرات واألسل

ىل حكومات الدول حليوية يستطيع السيطرة ع رشكات ا ال ال شك أن من يسيطر عىل هذه  التي و ها   توجد في

مجيع احلكومات ىل  يف مراكز هذه الرشكات ، بل وع ن العامل ؛ ألن مجي  حلكومات ال تستطيع االستغناء ع ع ا

ال ينتجها غريهم  التي منتجات هذه الرشكات االحتكارية اج مواد  بإنت فرد   .تن

يل وفيام ء العائالت اليهودية ي جات التي بيان بأسامء أهم هذه الرشكات ، وأسام املنت د أو   التي متلكها ، ونوع املوا

  :2تنتجها

  اسم الشركة
  

لة ئاسم العا
كة الیھودیة  المال

  للشركة
  

تج أو  المن
 المادة الخام

تنتجھا التي 
  الشركة
  

 التي استخدامات المادة
  تنتجھا الشركة

  

ومنیوم   كایزر لألل
  

یة یھود   كایزر ال
  

  بوكسیت
  

ومونیوم ئرات ومنتجات أل  الطا
  أخري
  

  نكوتكی
  

یة   جوجنھایم الیھود
  

یز   منجن
  

الكیماویات واألفران  في یستخدم
  تجات أخرينوم

  

زر كای
ات   للكیماوی

  

یة یھود   كایزر ال
  

یز   منجن
  

الكیماویات واألفران  في یستخدم
  ومنتجات أخري

  

                                                 
اخلفي-1 لعامل  ش -ة  حكومة ا   .161 - 160 ص - سبرييدوفيت

جلدول مستقاة من كتاب -2 انات هذا ا ان« بي عن كتاب 66 - 65 ص - يارس حسني -» معركة آخر الزم قالً  يف « ، وذلك ن ة  وني الصهي

ت املتحدة وكتاب -» الواليا دى نصيف ،  جلنسية« جم ت متعددة ا  . سمري كرم -» الرشكا
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  كونتننتال
  

یة یھود   لیھمان ال
  

  أنتیمون
  

ارات في یستخدم   بطاریات السی
  

  أرامكو
  

یة   روكفلر الیھود
  

  نیكل
  

صنع صلب المدافع  في یستخدم
  واآلالت
  

یكل الدولیة   الن
  

یة یھود   أشتراوس ال
  

  نیكل
  

صنع صلب المدافع  في یستخدم
  واآلالت
  

  كینكوت
  

یة یھود   جوجناھیم ال
  

  نحاس
  

تصنیع المولدات  في یستخدم
  ركاتحوالم

  

ك یكتری   جنرال إل
  

  جولدن الیھودیة
  

م   مولیبدن
  

صناعة األسالك  في یستخدم
یر   والعقاق

  

  مورجان
  

یة یھود   مورجان ال
  

م   مولیبدن
  

صناعة األسالك  في یستخدم
یر   والعقاق

  

  تایر أندرابر
  

یھودیة   أونیل ال
  

  المطاط
  

صنع اإلطارات  في یستخدم
از ومنتجات أخرى   وأقنعة الغ

  

ش   جودری
  

یة یھود   مورجان ال
  

فر   سل
  

ات  في یستخدم صناعة المفرقع
بطاریات   وال

  

  أمریكان
  

یة   جوجنھایم الیھود
  

  بترول
  

یستخدم كوقود لكل األسلحة 
ارات واآلالت   والسی

  

  ستاندارد
  

یةروكفلر    الیھود
  

  بترول
  

یستخدم كوقود لكل األسلحة 
ارات واآلالت   والسی

  

  جلف أویل
  

یھودیة ون ال   میل
  

  بترول
  

یستخدم كوقود لكل األسلحة 
ارات واآلالت   والسی

  

سو إكسون إ
ل  وسوكا
  وسوھیو

  

یة   روكفلر الیھود
  

  بترول
  

یستخدم كوقود لكل األسلحة 
ارات واآلالت   والسی

  

 

اك وهنا نجب أن نشري إىل   3يهودية منها جمال البرتول متلك عائلة روكفلر ال يف  رشكات كربى تعمل7أن هن

 .لة روتشيلد هناك ئحلت حمل عا التي أمريكا ،وهى يف متول مجاعة النورانينيالتي  هي لةئرشكات ، وهذه العا
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ىف عام  ول صاحب رشكات ستاندارد ل» روكفلر« اإلفالس ؛ فطلبت من ىلم أرشفت أمريكا ع1984و لبرت

قرض وزارة املالية    .1 مليون دوالر50املعونة ، فأ

اردنج«م أن يوصل 1920أمريكا أنه استطاع عام  يف »روكفلر«ومما يؤكد نفوذ   األمريكي  الرئاسةإىل كريس» ه

ىل تعيني أحد أتباعه ، وهو  ه ع خارجية ،» هوجس«، وبعد ذلك أجربو أن «كان يرصح عالنية  والذي ًوزيرا لل

  .2» أمريكا يف اندارد قبل كل يشءرشكة ست

ىف عام  قذ بنك 1907و حلرب العاملية األوىل كان  اليهودي »مورجان«م أن ىف ا ا من اإلفالس ، و حكومة أمريك

ليهودي »ماكس وربرج« حلرب ضد أمريكا ، وكان  األملاين »وربرج«رئيس بنك  ا ي »بول وربرج«يمول ا ليهود  ا

س  األمريكي »رجورب«رئيس بنك » ماكس وربرج«وشقيق  حلرب ضد أملانيا ، وبعد هناية احلرب رأ يمول ا

  .3مؤمتر فرساي يف األخوان اليهوديان وفدى بلدهيام

يف يملكها اليهود التي حاجة إىل ذكر أسامء البنوك يف ونحن لسنا ببساطة يمكن أن نقول   إن : أمريكا ؛ ألنه 

مريكا يملكها اليهود ، أو يسامهون% 90 يف من بنوك أ  .ملكيتها باجلزء األكرب من رأسامهلا  

ننا لسنا قد أ سأل أنفسنا  يف واآلن أعت إلجابة أصبحت  الذي من: حاجة ألن ن حيكم أمريكا والعامل أمجع ؟ فا

ة  جلنسية ، وأصحاب البنوك العاملية ، وأصحاب املصارف الكربى ، : معروف رشكات املتعددة ا ال حاب  إهنم أص

ت4» راثنوان« كام قال -  اليهوديوهم الثالثامئة رجل حلكوما لذين يملكون هذه الرشكات والبنوك ، أما ا  التي  ا

ن ذلك وما زالت تطلق هلم العنان ك نتهم م يف  يستمروايمكَّ ى   طغياهنم وفسادهم فليس هلا أن تكون أكثر من دم

 .أيدهيم ليحركوها كيفام شاءوا يف 

 

                                                 
  .68 ص - يارس حسني -آخر الزمان  معركة -1

لسابق -2   .68 ص - املصدر ا
لسابق -3   .70 ص - املصدر ا

لسابق -4 ص - هامش - املصدر ا  74.  
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اخل- 4 الت السياسة الد ألمريكية  السيطرة اليهودية عىل جما ة ا  :ية واخلارجي

يف نفوذه اليهودي يامرس املال يف السياسة األمريكية ، ويركز جهوده  ن   اخلارجية بشكل خاص ؛ م السياسة 

ا  ىل السياسة األمريكية متهيد بعينيات ضغط الصهاينة بشدة ع األر ع أوائل  ة ، وم لصهيوني ًأجل دعم القضية ا

 .فلسطني  يف »إرسائيل«إلعالن قيام دولة 

لرئيس ن ا يف م معارضته املبدئية إلنشاء الدولة اليهودية1947سنة » ترومان« األمريكي وملا أعل ف   فلسطني كث

دهم ، ونظموا محلة إعالمية  ة الستدرار عطف الشعبيةئدعاالصهاينة جهو حمرقة اليهود عىل يد النازي   عن 

فكرة إنشاء دولة إرسائيل األمريكي   .وتأييده ل

كانت عىل األبواب ؛  والتي االنتخابات األمريكية ، يف ىل موقفه هددوه بعدم تأييدهع» ترومان«وملا ظل 

خالف  حة صديقه» ترومان«ف بنصي السابق  اليهودي مجيع مستشاريه العسكريني والدبلوماسيني وعمل  ورشيكه 

بدولة » إدجاكسون« فاعرتف   .م 1948إرسائيل عند إعالهنا عام «، 

حصوله عىل فكانت املكافأة اليهودية له صدر أمما ضمن له الفوز بفارق بسيط ، ومن أصوات اليهود ، % 75 ب

األبيض سنة  ار كبري حاخامات إرسائيل البيت  م ، 1948اليهود طوابع بريد إرسائيلية حتمل صورته ، وبعدها ز

  .1» عامرحم أمك لتولد عىل يدك إرسائيل من جديد بعد ألفى  يف إن اهللا وضعك«: وقال له » ترومان«وشكر 

ىف أيام الرئيس  بمقاومة ضغوط» أيزهناور«و ، فأوقف املساعدات إلرسائيل ، وين ي اللويب الصهامتاز حكمه 

يف وأرغمها التخيل  ة هلا ثالث مناسبات عىل   : عن سياسات رئيسي

ت وطأة املوق يف  م عندما رشعت1953عام : األوىل  ف حتويل مياه هنر األردن ، ثم أعلنت وقف املرشوع حت

حلازم للرئيس أيزهناور   .ا

الثانية  سا يالعدوان الثالث يف م عندما شاركت إرسائيل1956عام : و اره إىل انجلرتا وفرن ىل مرص ، فوجه إنذ  ع

 .وإرسائيل برضورة االنسحاب ، والعودة إىل بالدهم 

الثالثة  خت لألمر املرصية املحتلة ، ثماألرايض م عندما رفضت إرسائيل االنسحاب من 1957عام : و  رض

  .2الواقع

                                                 
لكالم ىل من جيرؤ ع-1 فندىل - ا ول    .198 ص - ب

لسابق -2   .202 -198 ص - املصدر ا
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خابية للرئيس  وأثناء النت ة » كيندي«احلملة ا ه مقدم جمموع هدون في ه يتع أثرياء نيويورك اليهود عرضا ل ًن 

م  بمقدار كبري ، مقابل أن يتعهد هل ساعدات له  م امل ي«بتقدي م » كيند بأن يتولوا هم رس ًعندما يصبح رئيسا 

ىل التي  نوات األربعالسياسات األمريكية للرشق األوسط خالل الس ة ، ونفس األمر عرضوه ع سيتوىل فيها الرئاس

ح الديمقراط   .1» إدالى ستيفنسون«م 1956 للرئاسة سنة ياملرش

بعد اغتيال » جونسون«وعندما وصل  هالصهيوين  اللويب بلغ نفوذ» كيندي«إىل الرئاسة  ض  يف ذروت البيت األبي

ساعدات ، وصدرت الرتاخي حلكومة ؛ فرفعت مستويات امل ت ا عم ئيل ، ود حلربى إلرسا ص بكل أنواع العتاد ا

م مواقفها يف األمريكية دولة إرسائيل   .2معظ

بعد » نيكسون«وعندما توىل  يف كان له الفضل» جونسون«الرئاسة  ئيل بعد هزيمتها  يف إنقاذ إرسا ب   حر

ة جرس جوى إلنقاذ ام1973 ئييل، بعد أن أرشفت إرسائيل عىل كارثة عسكرية أمر بإقام  ، لكن جليش اإلرسا

ت  يف بعد ذلك أخذ ينتقد إرسائيل لعدم جتاوهبا» نيكسون« أوامره ، وتسبب لسالم ، ولكنها مل تنفذ  مباحثات ا

يف »جيت ووتر«فضيحة  ه السياسية    .3إهنا حيات

ىف أيام  نر« اليهودي توىل» نيكسون«و خلارجية األمريكية ، وهو»  كيسنجريه ارة ا الذي وز ة قام بصياغة   معاهد

خلارجية ارة ا ن  يف كامب ديفيد ، وتوىل إعدادها والتمهيد هلا منذ البداية ، وكانت وز أيامه تعج بكبار املوظفني م

 .اليهود 

يف القدس املحتلة» كارتر«األسبق  األمريكي وعندما زار الرئيس ت1979مارس    م وقف أمام الكنيس

  :اإلرسائييل وأدىل بالترصيح التايل

ال تزال عالقة فريدة، وهى عالقة ال إن عالقة أم« أكثر من جمرد عالقة خاصة ، وقد كانت و ريكا بإرسائيل 

متأصلة يف يمكن تقويضها ؛ ألهنا  ريكي وجدان وأخالق وديانة ومعتقدات الشعب  األم   .4» نفسه 

                                                 
لسابق -1   .202-198 ص - املصدر ا

لساب-2   .195-193 ص -ق  املصدر ا
لسابق -3   .202 ص - املصدر ا

فى -ىص  قبل أن هيدم األق-4 مصط لعزيز    .159 ص - عبد ا
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القت إرسائيل املناصب احل» بوش«و » رجيان«أيام  يف و ال نظري له ، وشغل اليهود أعىل  ييدا   .عهدهيام  يف كوميةًتأ

ىف عهد  ه لكالرئيس احلايل» كلينتون«و ن حكومت حدة استمر التأييد الكامل م اليات املت للو ت   السياسا ل 

لية املواقف اإلرسائي جلس  يف ، وزاد نفوذ اليهودو احلكومة األمريكية ، وشغلوا مناصب حساسة ومهمة ، فم

م 7منهم ً عضوا ، 11يتكون من  احلايل األمريكي القومي األمن » ساندى برجر«و » دان شفرت« من اليهود ، أبرزه

شارد فاينربج«و   .1» دون سيتنربج«و » ريت

وريميك«فرتة رئاسته األوىل  يف »بيل كلينتون«حكومة  يف ومن الوزراء اليهود جارة الدول»  كانت ة ، يوزير الت

 . وزير العمل » روبرت رايش«وزير العدل ، و » أبنر ميكفا«و

جة كام أن ه ك جمموعة ال حرص هلا من املسئولني اليهود األقل من درجة وزير ، لكن نفوذهم أقوى نتي نا

م  التي حلساسية املناصب نذكر منه ديفيد «، و  األمريكيمنسق جدول أعامل الرئيس» ريكى سيدمان«يشغلوهنا ، 

و » هايزر ة األمريكية ،  سئول اإلعالم بالرئاس و مديرة شئون املوظ» أليس روبني«م ض ،  فيل «فني بالبيت األبي

ض ، و » ليدا التصال بالكونجرس ، و » جوزيف أمانول«نائب رئيس جهاز البيت األبي » دينيس روس«مسئول ا

ة فيام خيص الرشق األوسط   .2منسق مفاوضات وزارة اخلارجية األمريكي

ليهودي »جون دويتش» » كلينتون«وباإلضافة إىل ما سبق فقد عني الرئيس  شغل منصب ناوالذي  ا ب ئكان ي

ةيف وزير الدفاع  ات املركزية األمريكي خابر  .3منصب مدير وكالة امل

، ثم عني - هيودي  وهو-» وليام كوهني«ًوأخريا عني  وزيرة للخارجية وهى » مادلني أولربايت«ً وزيرا للدفاع 

 .من عائلة هيودية تشيكية 

، 4منظمة  32 حوايل أمريكا إىل يف ويصل عدد املنظامت اليهودية  ، ومجيع هذه املنظامت يموهلا أثرياء اليهود 

 .»  الصهيويناللويب«وهذه املنظامت تعرف باسم 

                                                 
األهرام -1 ذ  مقال األ-م 5/4/1995 األربعاء - جريدة    .9 ص -صالح الدين حافظ / ستا

األهرام -2 ذ  مقال األ-م 5/4/1995 األربعاء - جريدة    .9 ص -صالح الدين حافظ / ستا
ب -3 الشع ألستاذ  -م 7/4/1995 اجلمعة - جريدة   .حممد مجال عرفة / مقال ا

اط-4 هودي  النش فريج - الرسي الي   .198 ص - غازى حممد 
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ال يفوتنا أن نذكر أن رئس اليات املتحدة و حلرب العاملية الثانية كان أ الو  ، وهو» فرانكلني روزفلت«ثناء ا

نيا سنة هيودي  ة هيودية هاجرت من إسبا ،  يف ، وترشدت1620األصل من أرس م هاجرت إىل أمريكا  أوربا ، ث

امها بالعمل ملصلحة اليهود» سارة دوالنو«وكانت زوجته  يف ًهيودية أيضا ، وعرف عنها طيلة حياهتا التز اليات   الو

 .1املتحدة

عد ن اليهود و وكان عىل رأسهم الثرىيوكان كبار مسا ت م باروخ« اليهودي  روزفل لذي »برنارد  ق  ا كان يطل

يف وذاقنصل هي«عليه    .2» أمريكا 

ه املناصب مجيع هذ إليها اليهود األمريكيون التي و ة ما كانوا ليصلوا إليها إال بفضل يف وصل  حد  الواليات املت

ص منظمة الصهيوين اللويب  ىل األخ وع جرس» إيباك«،  م  األمريكي ، وهى إحدى اللجان التابعة للكون ، وت

م اللجنة1954إنشاؤها عام  ق م ، وتعرف اآلن باس ة ، وهى مسئولة عن تنسي ة للشئون العام  األمريكية الصهيوني

إلضافة إىل رعاية املواطنني اليهود األمريكيني واملحافظة عىل حقوقهم ،  ائيل ، با العالقات بني أمريكا ودولة إرس

ة األمريكية  فهي وعىل ذلك ة رسمية تعرتف هبا احلكوم  .مؤسس

ىف عام  الر ، وىف عام 250» إيباك«م بلغت ميزانية 1973و لف دو ن 11م بلغت ميزانيتها 1989 أ  مليو

حلقيقية ، هلا ومصادر دخلها3ًدوالرا ، أما امليزانية ا ا هو الرقم الرسمى املعلن عنه  حلقيقي ، وهذ ، وقيمة املعونات  ا

املساعدات د عنها  فال يعلم أح-املية تتلقاها من أثرياء اليهود أصحاب املصارف والبنوك والرشكات الع التي و

فهي ً،شيئا املنظمة  التي من األمور  ن قبل  َال يتم اإلعالن عنها م ِ. 

مجيع احلكومات ، منذ  التي وهذه املنظمة كان هلا نفوذ وسلطان قوى لدى  حدة  تولت إدارة الواليات املت

فوذها1954عام  يف إنشائها آلن ، ويزداد ن يف م وحتى ا ي الكونجرس  األمريك بعد يوم ؛ وذلك ب  سبب زيادة ًيوما 

                                                 
لسابق -1   .194 ص - املصدر ا
لسابق  امل-2   .194 ص -صدر ا

وإرسائ-3 األمريكية  ت املتحدة  نصور -يل  الواليا   .293 - 292 ص - كميل م
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ليهود خ هيود من جمموع 10م كان هناك 1992عام  ففي الكونجرس ، يف عدد النواب والشيوخ ا خ 100 شيو  شي

ن جمموع 33، و ً نائبا هيوديا م   .1 نائبا435ً

إلضافة إىل تربعات أثرياء اليهود للمرشحني األمريكيني خابات  يف هذا با النت انتخابات الرئاسة األمريكية وا

 .املحلية 

ح التي  هي »إيباك«و  بإعطاء أصواهتم ملرش الناخبني اليهود أثناء االنتخابات األمريكية ، فتوجههم  ّتنسق بني 
ح آخر من هذه األصوات ، وبذلك يكون هلم الفضل حرمان مرش ة  يف معني أو ب ىل آخر رغم قل ح ع إنجاح مرش

ن نجاح املرشح ولو بنسب ضئيلة ، خا يف أعدادهم ؛ ألن أصواهتم تتسبب ثر م من عدد اليهود % 90صة أن أك

ة ،5.5 حوايل األمريكيني البالغ خابي ة حيملون بطاقات انت يف  مليون نسم الذي الوقت  ن   % 50ال يشرتك فيه أكثر م

م عناء الذهاب إىل  يف من األمريكيني خابات ، أو ألهنم ال حيملون أنفسه قاطعون االنت خابية ؛ ألهنم ي النت لعملية ا ا

ا القرت  .ع صناديق ا

س الضغط لذي وينعك ه ا للويب يامرس خابات األمريكية ، والتمويليف الصهيوين  ا ىف االنت  الذي الكونجرس ، و

ئيل ، وعىل الدعم-يتلقاه املرشحون األمريكيون من أثرياء اليهود    عىل سياسات احلكومات األمريكية جتاه إرسا

جد دائامً احلكومات األمريكياملايل  يف ة تؤيد إرسائيلوالسياسى هلا ؛ لذا ن كل سياساهتا حتى ولو كانت هذه  

املتحدة  ح الواليات  ىل مصال  .السياسات ستعود بالرضر ع

القتصادية ة وا يف تتلقاها إرسائيل من أمريكا التي هذا بخالف املساعدات العسكري  ،  صورة قروض أو هبات 

التي  عامو بعد إ1949 بلغ جمموعها من  ه 1990عالن دولة إرسائيل وحتى عام م   49.312.200.000م ما قيمت

ئتا ألف دوالر(  ا وما ًتسعة وأربعون مليارا وثالثامئة واثنا عرش مليون ً(2.  

الشرتاك ألوىل بجانب احللفاء  يف الصهاينة جيربون أمريكا عىل ا  :احلرب العاملية ا

خطيط انية  هيودي بت ة الصهيونية ومؤسساهتا املاسونية والنور حلرك ّتل ويل عهد النمساُ قوغريهاحمكم من ا يف ِ  

آلخر ، 1914سنة » رساييفو« جلانب ا ب ، وانجلرتا وفرنسا من ا حلرب بني أملانيا والنمسا من جان قامت ا م ؛ ف

حلرب بعد ذلك كل دول أوربا ، ورجحت كفة أملانيا ، ثم شملت ا انضمت تركيا إىل جانب أملانيا  حلرب أول  يف و ا

                                                 
لسابق  املصدر-1   .325 ص - ا

لسابق -2   .239 ص - املصدر ا
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ا. األمر  حلركة الصهيونية  انتهزت ا حدة و ول الواليات املت سا أن تضمن هلام دخ ا وفرن لفرصة ، فعرضت عىل انجلرت

ني  بمنح فلسطني وطنا هلم ، ودارت مفاوضات ومؤامرات ب حلرب إىل جانبهام ، عىل رشط أن يعد احللفاء اليهود  ًا

جليزية   .أقطاب الصهيونية وبني احلكومة اإلن

ىف اخلامس من أبريل  وزير خارجيتها » آرثر جيمس بلفور«حلكومة الربيطانية م أرسلت ا1917سنة ) نيسان(و

ة  األمريكي حلكومة ) اليهود(إىل الواليات املتحدة األمريكية لالتصال بممثىل املصارف  ً، وإبالغهم رسميا بأن ا

الصهيونية مقابل تعهدهم بإدخال أمريكا إىل جانب احللفاء   .1الربيطانية ستتبنى مشاريعهم 

و » وايزمان«و ،» روتشيلد«: انجلرتا ، مثل  يف قاده أقطاب اليهودالذي  اليهودي  الضغطحونج  ،

يف ، وأقطاب الصهيونية» سوكولوف« الحتياطية للصهيونية» برانديس«: أمريكا ، مثل   يف رئيس جلنة الطوارئ ا  

و نيويو  .نفسه » ولسن« األمريكي ، والرئيس»باروخ« ، و» فالنكفورثر«رك ، 

حاب املصارف ودخلت الواليات املت جانب احللفاء بناء عىل رغبة الصهاينة وأص ًحدة األمريكية احلرب إىل 
حت كفة احللفاء حلرب ، وقبض اليهود الثمن قب يف اليهود ؛ فرج حلرب العاملية األوىل  لا  -  1914( هناية ا

جية انجلرتا ن» بلفور«م ، فأرسل 2/11/1917 ففي ، فصدر وعد بلفور لليهود) م1918  َّص الوعدوزير خار

لوعد » روتشيلد«رسالة إىل يف   :زعيم اليهود والصهاينة ، وهذا نص ا

د  ى مسرت روتشيل  :عزيز

لربيطانية( تنظر حكومة جاللة امللك « حلكومة ا يف بعني العطف إىل إقامة وطن قومى) ا  فلسطني للشعب 

ىل أن يفهم جاليهودي  ل بلوغ هذه الغاية ، ع جلهود لتسهي جيوز عمل يشء قد يغري ، وسوف تبذل أفضل ا ه ال  ًيدا أن

ة والدينية للطوائف غري اليهودي حلقوق املدنية  ركز يف من ا ه الذي  السيايس فلسطني ، وال احلقوق أو امل يتمتع ب

  .2» بالد أخري أي  يفاليهود

 

 

 

                                                 
لشطرنج  أ-1 عىل رقعة ا   .191 ص -حجار 

ل -2 وسف : اية  البداية والنه- إرسائي د ي وسف حممو ص -ي  192.  
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اليهود النووية األمريكية ص يف دور   ناعة القنبلة 
شهري  فيزياء ال ليهودي»أينشتني«كان عامل ال م«ًاألصل وصاحب نظرية النسبية مديرا ملعهد القيرص   ا » فيلهل

 م هاجر 1933م ، وىف شهر نوفمرب من عام 1933م وحتى عام 1914األملانية منذ عام » برلني«للفيزياء بمدينة 

بعد استيالء  م» هتلر«إىل أمريكا  حلك ىل ا ىف أمريكا عمل مديرا ملعهد الدراسات  يف ع ةًأملانيا بعرشة شهور ، و  املتقدم

ليهود الذ»برنستون«ًنشئ خصيصا له بجامعة ُأالذي  مجاعة من العلامء ا عد ذلك  ليه ب ، ، وانضم إ أملانيا  ا من  فرو ين 

  .1» رد تيلراوإد«و » أوجيني فيجنر«و » ليوز يالرد«سهم الفيزيائيون أوكان عىل ر

نشتني -وتوىل  ة » أوتوهان«الشهري ين  األملابرلني العامل يف »فيلهلم« إدارة معهد - بعد أي ساعد ، واستطاع بم

ه  ا سامن«تلميذ جتربة لالنشطار ال» فريتس شرت يوم نووي وباقى علامء املعهد من إجراء أول   ديسمرب 22لليورانيوم 

خلرب بعد ذلك إىل 1938   .2» أينشتني«م ، ووصل ا

اليات املتحدة األمريكية يف وكان رئيس الو أن نوهنا - وهو ،» فرانكلني روزفلت«ذلك الوقت    -  كام سبق 

إليه عامل النسبيةهيودي  خ » ألربت أينشتني« اليهودي األصل ، فكتب  بتاري ه 1939 أغسطس 2ًخطابا  م ، وتسلم

ر 11 يف »روزفلت« حلرب العاملية الثانية ، ورشح له :  أي م ،1939 أكتوب الع ا اند يف »أينشتني«بعد أسابيع من   

للطا نية احلقة الخطابه أمهية الدور املحتمل  بعد أن تأكد من إمكا ه » أوتوهان«ول عليها بعد جتربة صنووية  ، كام نبه

الستغالل ظاهرة االنشطار النووي أملاين إىل احتامل وجود مرشوع  ن يف نووي ؛  جار يمك النف بناء مواد شديدة ا

أملانيا  يف استخدامها  .احلرب لتقوية موقف 

س  »روزفلت«هتامم الرئيس ا» أينشتني« اليهودي وأثار خطاب العامل جلنة لدراسة جدوى تأسي ؛ فقرر تشكيل 

ًنووي مرشوع لبناء سالح  حاسام يمكن أن يلعب دورا  احلرب  يف ً،   .إهناء 

افقة عىل مرشوع  جنة باملو انتهى قرار الل » ماهناتنمرشوع «، وبالفعل تأسس املرشوع ، وأطلق عليه » أينشتني«و

يف ، وبدأ تنفيذه يدج«و » الموسألوس  «يم بمدينت1942شهر نوفمرب    .» أوك ر

                                                 
األهرام ا-1 رصية  جريدة  لصنع« من مقال بعنوان -م 5/4/1995 األربعاء -مل ريكية ا وأم قنبلة نووية إرسائيلية اهلوية  دكتور » أول  / لل

ف    .20 ص -حممد أسعد عبد الرءو
رصية -2 األهرام امل لصنع« من مقال بعنوان -م 5/4/1995 األربعاء - جريدة  ريكية ا وأم قنبلة نووية إرسائيلية اهلوية  دكتور » أول  / لل

ف    .20 ص -حممد أسعد عبد الرءو
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جلانب برئاسة ا ت «الشهري  األمريكي  للمرشوع عامل الفيزياء النظريةيوالتكنولوج العلمي وقام  روبر

فأبوه هيودي ، وهو من أصل»أوبنهايمر س 1هناية القرن التاسع عرش يف هاجر إىل أمريكا أملاين  هيوديًأيضا ،   ؛ ورأ

جلانب العسكر ني » ليسىل جروفز« للمرشوع اجلنرال يمن واأليا أئمة الفيزيائي فريق علامء املرشوع من  َّ، وتكون 

ن أصل وكان معظمهم م الرياضيني والكيميائيني ،  م  هيودي و يكية ، ومنه حيمل اجلنسية األمر ن كان  ، فمنهم م

 :رص الفارون إىل أمريكا من بطش الفاشية والنازية ، نذكر منهم عىل سبيل املثال ال احل

لر « س بيته - زوجيني فيجنر - إدوارد تي فريش -  هان فايسكوبف - زوتو شرتن - أوتو   إيزيدور رابى - فيكتور 

جرى -  برونو روزى - نيومان -  إميليو سي فون  فاينامن - جون  خ - ريتشارد   -  روبرت أوبنهايمر - فيليكس بول

  .2» ون آرثر كومبت- هينريكو فريمى - كالوس فوكس -رولف الند سهوف 

ىل جائزة نوبل احلاصلني ع العلامء اليهود من  الء  لفيزياء، يف وكان معظم هؤ والتي ا حها اليهود   ىل من يرشف ع

ن يساعدون اليهودي ، ومؤسسها هو نوبلًأيضا ئزها إال للعلامء اليهود أو غريهم مم ال يتم منح جوا يف ً، وغالبا   

 .حتقيق األهداف الصهيونية 

ىل مدينة » الولد الصغري«ُنووية ، وأطلق عليا اسم وتم إنتاج أول قنبلة   6 يف اليابانية» هريوشيام«ُ، وألقيت ع

ة بلوتنيوم1945أغسطس  ج املرشوع أول قنبل م  يف م ، كام أنت ق عليها اس ُ، وألقيت » الرجل السمني«العامل ، وأطل

ىل مدينة  نية ظهر يوم » نجازاكي«ع  .م 1945 أغسطس 9اليابا

ء احل ةوكان زعام خلطط الرئيسية  يف ركة الصهيونية العاملي الوقت جيهزون ا ء دولة اإلسرتاتيجيةذلك  إلنشا  

يف إرسائيل ن املتحمسني لفكرة إنشاء دولة  يف فلسطني ، وكان العلامء اليهود املشاركون  النووية م إنتاج القنبلة 

إلنشاء احلركة الصهيونية ، فامرس زعامء احلركة ضغو يف إرسائيل ، ومعظمهم أعضاء ىل الدول الكربى  م ع طه

الء العلامء الفيزيائيني اليهود ، واستطاعوا ئيل من خالل نفوذهم ونفوذ هؤ ىل  يف دولة إرسا حيصلوا ع النهاية أن 

العظمى بإنشاء دولة إرسائيل يف موافقة القوى   .فلسطني  

                                                 
رصية -1 األهرام امل ص -م 5/4/1995 األربعاء - جريدة  ف . / قال د م- 23   .حممد أسعد عبد الرءو

رصية -2 األهرام امل ص -م 5/4/1995 األربعاء - جريدة  ف . / قال د م- 23   .حممد أسعد عبد الرءو
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حمسني لفكرة إنشاء دولة إرسائيأ روكان عىل  اليهودي فلسطني العامل يف لس هؤالء العلامء الفيزيائيني املت

ت أينشتني« س » أينشتني«بأن يكون » دافيد بن جوريون«اقرتحه عليه  الذي ، رغم رفضه للعرض» ألرب أول رئي

ئها   .1لدولة إرسائيل بعد إنشا

ال يفوتنا هنا أن نذكر أن ا د تيلر« اليهودي يفيزيائلو س بعد ذلك الفريق الذي هو» إدوار األمريكي  العلمي ترأ

بو القنبلة النيوترونية ،1952أنتج القنبلة اهليدروجينية سنة ذي ال ى تصنيعها الرئيس التي م ، كام أنه أ األمريكي تبن  

ان« ة » رونالد رجي حركة ملرشوع حرب النجوم1981سن م أنه القوة امل   .2م ، ث

اليهودي يكام لعب بعد ذلك الفيزيائ ًدورا فعاال» كالوس فوكس«  حة ا يف ً لنووية بانجلرتا واالحتاد إنتاج األسل

 .3السوفيتي

                                                 
لسابق -1  . املصدر ا
لسابق -2  . املصدر ا

لسابق  املصدر -3  .ا
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اليهود ، وإحكام سيطرهتم عليها إنشاء األمم املتحدة ب يف دور   نيويورك 
يف سبق أن قدمت ح الدجال  «كتايب  خلروج الدجال -اقرتب خروج املسي لصهاينة وعبدة الشيطان يمهدون   ا

برمودا ح توكوالت حكامء صهيون األصيلأكثر من دليل عىل أن كاتب برو» بأطباقه الطائرة من مثلث   هو املسي

ع إبليس ،وأن الصهاينة ينفذون هذه الربوتوكوالت ، وخيططون لتدمري كل حكومات األرض  الدجال بالتعاون م

القوى العظمى  ح الدجال واجليوش و حهم املنتظر( حتى خيرج املسي فيسهل عليه إحكام السيطرة ) ملكهم ومسي

ىل كل أهل األرض بعد تدمري ك قوى العظمى ع  .ل ال

املسيح الدجال الشيطانية ، مما جاء هبذه الربوتوكوالت ضمن خطة   - ينفذها الصهاينة بكل دقة  والتي وكان 

ء منظمة يالسع ل حكام وملوك األرض ، حتى خيرج الدجال أ إىل حماولة إنشا ة ، خيضع لسلطاهنا ك و هيئة عاملي

بالسجود  حكم األرض ويأمر أهلها  ة في أن يكون أهل األرض له موالطاع ، بعد  ن خالل هذه املنظمة أو اهليئة 

راراهتا  ا قد تعودوا عىل تنفيذ كل ق  .وحكوماهت

حوا فنج ة ،  ع الدول العظمى إىل إنشاء هذه املنظم حلرب العاملية األوىل م د ا  يف وقد سعى الصهاينة قبل وبع

لصه ة األممإنشاء عصب ا  التي اينة، وبعد إنشائها خرجت علينا ترصحيات زعامء ا تؤكد أن اليهود هم الذين سعو

ة  شاء هذه املنظم  .إىل إن

  .1» سفارة إلرسائيل هي )عصبة األمم( أن هذه العصبة «: فأعلن إرسائيل زانغويل 

يف مؤمتر كارلسباديف  الصهيوين القائد» ناحوم سوكولف«كام أعلن  يل1922 آب( أغسطس 27    :م ما ي

ما ُفكرة عصبة األمم فكرة هيودي« ًة ، خلقناها بعد رصاع استمر مخسة وعرشين عاما ، وستكون القدس يوما  ً

حن اليهود -وإن ما حققناه .  العاملي عاصمة للسالم لد 25 بعد كفاح -  ن  سنة يرجع الفضل فيه إىل زعيمنا اخلا

  .2» تيودور هرتزل

ء هذه العصبة» بلني إنكلش«حمرر » ألفرد دوجالس«وعلق اللورد  سعى اليهود إىل وجودها تي  العىل إنشا

 :بقوله

                                                 
لعامل اخل-1 ش -فية  حكومة ا   .159 ص - سبرييدوفيت

ص -2 لسابق  والن . 160 املصدر ا داية  وسف -هاية وإرسائيل الب مد ي وسف حم   .196 ص - ي
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ح حكومة اليهود املركزية لسيطرهتم العاملية«   .1» إن عصبة األمم ستصب

ق اجلنرال  ج«كتابه  يف »وليام غاى كار«كام عل جار عىل رقعة الشطرن ه » أح  :عىل إنشاء هذه العصبة بقول

ال حصان طروادة أل« ال رأس احلربة للحركة  هي ة ، وماحاب املؤامرة العامليًصإن األمم املتحدة ليست إ إ

  .2» الثورية العاملية

نذكر   ، فيها كانوا هيودا  ن شغلوا املناصب  ب م فأغل م بعد إنشائها ،  ىل عصبة األم يطرة كاملة ع لليهود س ًوكان 

 :منهم عىل سبيل املثال 

س بو، و) السكرتري العام( إريك دروموند  .   ، والسري ج) رئيس املجلس ( بول هيامنز « م ( ل مانتوك رئيس أه

جور إبراهام )قسم سيايس سيدة ن ) مساعده ( ، واملي لر . ، وال لقسم( سب   .3إلخ» ) ...سكرترية ا

لسري  األمم هو قيام ا ة إىل» إريك دروموند«وكان أول عمل قامت به عصبة   الصهيوين بتوجيه رسالة رسمي

ال» حاييم وايزمان«األكرب  محاية حقوق  فيها أن  ن يؤكد له  ت عصبة األمم ، كام كان م م واجبا تكون من أه يهود س

ذ وعد ربيطاين ول أعامل عصبة األمم هو فرض االنتداب الأأهم و وتنفي فلسطني ؛ من أجل حتقيق  ىل  » بلفور«ع

  .4لليهود

خططات الصهيونية إلشعال  امرات وامل لكربى اجلديدة ، واملؤ وثبت فشل عصبة األمم بسبب أطامع القوى ا

حلرب ال م ا ة األوىل وإنشاء عصبة األم لعاملي احلرب ا ا لنشوب  عاملية الثانية بني هذه القوى ، وكام دبر اليهود وخططو

عد انتهائها سعوا مع الدول املنترصة العاملية الثانية ، وب  يف بعد هناية هذه احلرب دبروا وخططوا لقيام احلرب 

م املتحدة وجملس األمن ، كام سع ة األم حلرب إلنشاء هيئ قرمهاا ا إىل جعل م م حيكمون  يف و بأمريكا ؛ ألهن نيويورك 

القوى كام أنى قوة عظمى أخرى ، أ أكثر من هاعليسيطرهتم   . أمريكا كانت أقوى هذه 

                                                 
لعامل-1 اخلفية  حكومة ا ش -    .159 ص - سبرييدوفيت

لشطرنج  أ-2 عىل رقعة ا   .350 ص -حجار 
اخلفية  حكومة-3 لعامل  ص - هامش - ا  159.  

ن-4 ية وال ل البدا وسف حممد يوسف -هاية  إرسائي   .197 ص - ي
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ة اليهودية كام سبق أن رشحنا ، وكان اليهود يتطلعون إىل حكم أهل  هي ومدينة نيويورك معقل األنشط

املدينة ن خالل هذه  األمم املتحدة وجملس األمن  التي األرض كلها م يكون هبا مقر   .س

حانه وتعاىل من ذلك ليقىضتونجح ت  يف  خطة الصهاينة ومكنهم اهللا سب ًالنهاية أمرا كان مفعوال ، وتأسس ً

حدة سنة  سها من الي1945هيئة األمم املت ن م بعد احلرب العاملية الثانية ، وكان غالبية موظفيها عند تأسي هود الذي

سيا يف يتوحت خمتلفة حيملون جن ن الي  بأهنم ليسوا م م عىل سبيل املثالالظاهر  منه كر  ، نذ ال احلرص هود   : 

ايتز .  م-) مساعده (  بنيامني كوهني -) السكرتري العام( ترجفى ىل  إلدارى ( و روزنربج .  آ - ) مدير املكتب ا

القتصادية (   - ) مدير اإلدارة القانونية( فيلر .  أ- ) مدير اإلدارة االقتصادية( وينرتوب .  د-) مستشار اإلدارة ا

ارة الوثاذق ( زايلودكس . د حدة( شابريو .  ج- ) مدير إد يف مدير مركز األمم املت مجان .  م-) جنيف   مدير ( بري

الدوىل ( مندلز .  م-) التنفيذات ( ماير .  ج - ) مدير االعتامدات املالية الدولية ( جت .  ك - ) سكرتري البنك 

الدولية( كوهني .  م -) لفنى هليئة الصحة العاملية املدير ا ب ( كلينربج .  و -) مدير مؤسسة الالجئني  مدير مكت

لية ( يودين .  ر -) التوتر الدوىل  التعويضات الدو حدة(  أزادور لوبني -) مدير قسم   يف مندوب الواليات املت

  .1)اللجنة االقتصادية وشئون املوظفني

حدة وحتى اليوم وهى أداة خلدمة الصهيونية العاملية ، ومل يصدر منهاومنذ تأسيس األمم امل نة  أي ت قرار إلدا

ء بعض القرارات غري القوية نها ذر الرمادكان التي إرسائيل باستثنا لغرض م  .العيون  يف  ا

ة مرصية ، وكذلك كويف ة متزوج من هيودي تري  عنان السكروبطرس غاىل السكرتري العام السابق لألمم املتحد

حلايل العام هيودية سويدية  ا  .متزوج من 

األستاذ  يف حممد خليفة التونيس/ وقد أشار  إىل سيطرة اليهود » بروتوكوالت حكامء صهيون«مقدمته لكتاب  

حدة بقوله  م املت ىل عصبة األمم واألم  :ع

العاملية األوىل ، وكان أ« حلرب  ا إىل إنشاء عصبة األمم بعد ا ا إن اليهود هم الذين دعو ن فيها هيود ًكثر السكرتريي

ء  حلرب العاملية الثانية ، ومل يزل أعضا لذين دعوا إىل إنشاء جملس األمن وهيئة األمم املتحدة بعد ا لك هم ا ، وكذ
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 ، م  ن يعطفون عليه ، أو مم م  م من اليهود أو صنائعه م أو أكثريته مجيعه هذه املؤسسات  خمتلف وفود البالد إىل 

اليونسكو منظمة تكاد تكو ه هيودية شكالًو   .1» ًن هيودية خالصة موضوعا وشب

يف وأود أن أشري جلزئية إىل أن سفر الرؤيا اإلنجييل  ة ىف قد أشار ختام هذه ا  الكثري من نصوصه إىل ظهور هيئ

حدة وجملس األمن ن  يف األمم املت ح الدجال والشيطان م ساعدة املسي خطيط الصهيونية العاملية ، وبم هناية الزمان بت

هام قبل خروج املسيح الدجال عىل العامل ، كام أشار السفر إىل أن األمم املتحدة وجملس األمن سيكونان ورائ

األرض ، وأهنام  التي الوسيلة واألداة ىل أهل  املسيح الدجال والصهيونية العاملية إلحكام السيطرة ع يستخدمها 

لتي سيكونان الوسيلة حكم أمريكا من خالهلام قبضتها عىل كل ا وتنفذ من خالهلام املخططات ست لعامل ،   دول ا

ح الدجال والشيطان األكرب إبليس  التي الصهيونية سمها من وراء الستار املسي  .ير

بالتفصيل ب خروج املسيح الدجال «كتايب يف وقد بينت هذا املوضوع  ً، وسنورد ملخصا موجزا له» اقرت يف ً  

جيل   يفهذا الكتاب عند حديثنا عن أوصاف وأسامء أمريكا  .اإلن

                                                 
  .98 ص -  حممد خليفة التونيس- بروتوكوالت حكامء صهيون -1
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  األرض يف اليهود حيكمون العامل ويفسدون

ملتحدة وأمريكا   من خالل األمم ا
س األمن ، باإلضافة  ىل الواليات املتحدة األمريكية واألمم املتحدة وجمل مدى سيطرة اليهود ع بعد أن رشحنا 

، يتضح لنا أن كم العامل اليوم هم اليهود حي الذي إىل سيطرهتم عىل معظم الدول الكربى األوربية والشيوعية 

ة  هذه القوى العاملية ، من خاللاملسيطرون عىل ة املنترشة إمرباطوري يف املال اليهودي ومن خالل  كل أنحاء العامل ، 

يف يدفعوهنا لكبار املسئولني التي الرشاوى كومة الواليات املتحدة   ختلفة ، وعىل رأسهم ح امل حلكومات  ا

إلضافة إىل األ ، با ن اليهود أثناء محالهتم االنتخابية ، حتى  التي موالاألمريكية  تتلقاها األحزاب األمريكية م

ه حكومة أمريكية ة شب األمريكي لواليات املتحدة  حت حكومة ا يف أصب  .الباطن  يف الظاهر وحكومة صهيونية 

حت اليوم لعامل ، وهى املتحكمة يف أقوى دولة هي ًونظرا إىل أن أمريكا أصب يف ا ل شئونه و  بالتايل سياساته ، وك

كا  الفعلية للعامل ، وليس أمري يعتربون احلكومة   .فإن الصهاينة اليوم 

حلكومة  ء هذه ا فهذه ليست احلكومة الفعلية لليهود ، بل وزرا لة إرسائيل ،  ال يقصد بالصهاينة حكومة دو و

يف تتحكم التي يعتربون موظفني عند احلكومة الصهيونية رياء اليهود أصحاب البنوك يمثلها أث والتي العامل ، 

البورصات  ال تستطيع أن ختالف هلم أمرا ، ونفوذ اليهود وفسادهمو حكومة إرسائيل  يف ًوالرشكات العاملية ، ف  

م  لصهاينة الذين يقومون بحاميتهم وتقدي الء ا فوذ وقوة هؤ لسياسى واملاىلاألرض يتم من خالل ن م الدعم ا  . هل

يف ليهود سيفسدونوقد أشار القرآن الكريم إىل أن ا ا ، وبعد هذا الفساد األرض مرتني  ً وسيعلون علوا كبري ً

العلو الكبري يف و م بعدًما قىض عليهم متاوياألرض سيهلكهم اهللا   م وعلوه اده  هذا العلو األخري ، وقد حتقق إفس

م ال يف األول ، ث ه السالم ، فسلط اهللا عليهم األشوريني  ح علي ىل زمن املسي لسابقة ع لعصور ا م املرصيني ا ليني ، ث باب

األمم العربية م أخريا الرومان  التي و ني ، ث اليوناني ، ثم  اورة هلم   .ًكانت جم

ر  األم قامت هذه األمم بقتلهم وذبحهم وطردهم وترشيدهم نتيجة فسادهم ومؤامراهتم اخلبيثة ، وانتهى  ف

يف بتشتيتهم حاء األرض  يف كل أن إلزمن  ح عليه السالم ورفعه إىل السامء الرومانية بعد ميالد  مرباطورية ا املسي

 .بعرشات السنني 

ارت التوراة واإلنجيل ا ، فجميع أنبياءريكثال يف كام أش ا  بني ً من نصوصهام إىل هذا الوعد أيض إرسائيل كانو

م ة اهللا يف حيذروهنم من فسادهم وطغياهن م ، وينهوهنم عن االستمرار التي األرض ، وختليهم عن رشيع  أنزهلا عليه

الء يف  ال حيقق اهللا وعده عليهم بإهالكهم وإفنائهم ، لكن اليهود كانوا دائامً يتمردون عىل هؤ ا الفساد ، حتى  هذ
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الء األنبياء ً ما كان يشري هؤ ئام م ، ودا م األمر إىل قتل أكثره ء ويرفضوهنم ، ووصل هب ءاهتم عن مصري  يف األنبيا نبو

بعد شتاهتم م هن يف اليهود إىل أن اهللا سيجمعهم  ن كل أمم األرض ، ثم هيلكهم ويبيده ، ويمكنهم م اية الزمان 

 .ًويفنيهم متاما 

حانه وتعاىل هللا سب جيل ، وقد خلصها ا يف وهذه النصوص حتتل أكثر من نصف التوراة واإلن  يف القرآن الكريم 

 :قوله تعاىل 

                                                

                                    

                                         

                                        

                                                

  ]  8-4: سورة اإلرساء [ 

ا العلو الكب ا هذ آلن ريوليس هناك جمال للشك يف أن اليهود قد بلغو ة ا العاملي  من خالل احلكومة الصهيونية 

مجع ، التي  الجتاه ،  الذي الدعم والتأييد األعمىوبحتكم العامل أ حلكومة األمريكية الصهيونية الفكر وا تقدمه هلا ا

إلضافة لدور  جملس األمن الواقعني حتت سيطرة احلكومة األمريكية واحلكومة الصهيونية هذا با األمم املتحدة و

ة يف حق الفلسطينيني والبرشية ىف االعاملي ائم اإلرسائيلية  اجلر   .لتسرت وغض الطرف عىل 

إىل  استقالهلا حتولت  حمايدة ، لكن بعد أن سيطر الصهاينة عليها منذ  فأمريكا كانت قبل استقالهلا دولة مساملة 

ح عددهم فيها أكرب من عدد ال ليهود ، وأصب بعد أن هاجر إليها ا يف يهوددولة صهيونية خالصة ، خاصة  دولة  

ة  الية أمريكي إرسائيل ، وأصبح اهلم األكرب ألمريكا رعاية مصالح الصهاينة ، وأصبحت دولة إرسائيل بفلسطني و

ما ورد  فتعالوا لنتعرف عىل  ة أمريكا مرتبطة بنهاية اليهود ،  ة بنهاية أمريكا ، وهناي اليهود مرتبط ؛ لذا فستكون هناية 

جيل واإلسالم عن  اة واإلن يف ظهور أمريكابالتور خلراب   هناية الزمان ، وسيطرة الصهاينة عليها ، والدمار وا

اب والنكبات العذ  . سيهلكها اهللا هبا  التي و
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  نيالفصل الثا
  

 

   

ريكا   لتوراة واإلنجيل واإلسالم يف أوصاف وأسامء أم  ا
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يف يلوح احلني سؤال هام  ا:  خاطرنا بني احلني و حيدثنا اهللا سملاذ يف  وتعايلبحانهِّ مل  ه و  ه يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي قرآن أحاديث

ة العرص وأكرب قوة عرفها التاريخ  .، أال وهى أمريكا  اإلنساين عن فتن

لكافية لذكرهاأمل   .القرآن واألحاديث النبوية ؟ يف  تكن أمريكا باألمهية ا

الواقع أن اهللا سبحانه وتعاىل قد أشار إىل أمريكا يف و يف إليهاملسو هيلع هللا ىلص  النبي ىل ، كام أشارالقرآن عند ذكره لعاد األو   

فصيل إلنجيل عن أمريكا بالت ن الفتن واملالحم ، كام حتدث ا ه ع يف أحاديث ة أيضا عنها   دثت التورا ًسفر الرؤيا ، وحت

 .نبوءاهتم  يف يهم السالملدانيال وإشعيا وإرميا ع النبي عندما ذكرها

حلقيقة بعضا ، فام فصله القرآن أتى أن الكتب الس هي ئأحب أن يعلمها القار التي لكن ا َّاموية يكمل بعضها  ً

ص أو إشارات له يف ٌملخ إلنجيل ، وما أوجزه القرآن أو أشار إليه  َّإشارات عابرة سبق أن فصله اهللا  يف التوراة وا
ى اآلن ، رغم التحريف يف سبحانه وتعاىل ة هبام حت إلشارات موجود إلنجيل ، وما زالت هذه ا    والتزييفالتوراة وا

 .أصاهبام الذي 

ء السابقون لسيدنا حممد  أو ًا موجزذكره عىل ملسو هيلع هللا ىلص  النبي من أمور أتىملسو هيلع هللا ىلص َّوكذلك ما فصله األنبيا تفصيل آخر ب 

صلوات اهللا وسالمه يكمل بعضهم بعضا ً إيضاحا أكثرلألحداث بصورة  .ً ، فكان األنبياء عليهم 

حانه وتعاىل سواءئوأحب أن ألفت نظر القار ء   يف إىل أن اهللا سب إلنجيل ، وكذلك األنبيا القرآن أو التوراة أو ا

ة م لألمور املستقبلي كره مى  نبي تتحدث عن ظهور التي عند ذ خ ... أو قوة عظ ات -إل حدثون باإلشار  كانوا يت

األوصاف الدالة عىل هذا ر اسم النبي و ة العظمى ، وليس بذك ح قوة  التي أو الدولة النبي أو عىل هذه القو ستصب

ى ، خاصة إذا كانت هذه الدولة ليس هلا وجودامل يف عظم ة أو  الذي الزمن يف ستقبل  نزل فيه القرآن أو التورا

إلنجيل ، أو يف ا  . خيرب عن هذه القوة العظمى النبي الذي زمن 

ة جيل ، أو يف أما إذا كانت هذه الدولة موجود ة أو اإلن لنبي الذي زمن يف زمن نزول القرآن أو التورا حدث  ا يت

ه حاهلال ري إعام سيص يف ي ا   لة رصاحة ، وحيددوهن الدو ه  الساموية واألنبياء يذكرون هذ املستقبل فهنا كانت الكتب 

السم يف مصريهانبوءاهتم ، ويتحدثون  يف با  .املستقبل  

حممد  ا  ن سيدن حتدثوا ع إلنجيل جيد أهنم  ع نبوءات األنبياء السابقني بالتوراة وا ه ملسو هيلع هللا ىلص ومن يراج وعيسى علي

م مل يذكروان يف السالم األحداث الالحقة هلم ، ولكنه يف بوءاهتم عن  األحيان أسامءهم ، بل ك  ا يذكرون معظم  انو

م مصفاهتم وأعامهل اعه اثأ و وأخالقهم وطب ، امل َّهم األحد ع أوما سيئول إليه حال عارصة هلم  م ، م عده متهم من ب

 .إعطاء أوصاف وصفات هلذه األمة 
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ا يف وأمريكا مل تكن موجودة ء السابقني ، والزمان  قد ورد ذكرهاملسو هيلع هللا ىلص  النبي زمان يف ألنبيا التوراة  يف ؛ لذا ف

النطباق  بإشارات وأوصاف وأسامء بديلة تنطبق عليها متام ا قرآن وعىل لسان األنبياء  جيل وال  .واإلن

يها أمريكا التي واآلن تعالوا لنتعرف عىل النصوص اإلنجيل واإلسالم  يف ُذكرت ف  .التوراة و

 

 التوراة يف سامء أمريكاأوصاف وأ
العامل الغارقة- 1 ابل سيدة  يف  ابنة ب ك   الفل ء األرصاد اجلوية و كتظة بعلام َّامللذات املغرتة بنفسها امل

النجوم يف أمريكا هي و  :إشعيا  النبي نبوءات 

بعد موت بني انقسمت مملكة ائيل  امل الش يف مملكة إرسائيل: سليامن عليه السالم إىل مملكتني  النبي إرس

ا» السامرة«وعاصمتها  يف ،و ومملكة هيوذ ، وبعد موت سليامن عليه السالم عاد » أورشليم«اجلنوب وعاصمتها  

م ، فعبدوا األوثان  سادهم وكفره ا العمل برشيعة اهللا اليهود لف اوتركو يف وأفسدو م األرض ، فكان اهللا   يرسل إليه

م وين م يعظوهن حني منه دا وهناالتى يقرتف اتهم عن املنكروهمصل ا ال يتناهون أب ، لكنهم كانو فعلوه ً  كر  ن من  .ع

م ذروته أرسل اهللا إل غ فسادهم وكفره ن سكان أورشليم النبي يهم وملا بل ه السالم ، وكان إشعيا م ، 1إشعيا علي  

اهللا إليهم ه فيها .  ق765سنة  حوايل وبعثه  بدأ نبوءات  .م ، وهى أول سنة 

ء نبيا َّ وقد وبخ إشعيا اليهود ووجه إليهم الل،إرسائيل  بني ُويعترب إشعيا من أعظم أ ن القرتافهم ومِّ  العديد م

ا  الكبائر وأمهه   :الذنوب و

 وظلمهم فسادهم  

 كنياملسلضعفاء واختليهم عن مساعدة ا.   

 م وجشعهم ، و م وترفهم وطمعه  .ملنكرات اهبم للخمور ، وفعل رشبذخه

  م لألوثان  .عبادهت

 خللقيانحالهلم الدين    .ي وا

 لرب لكالم اهللا  الذي ِّختليهم عن رشيعة ا فهم   .أنزهلا عىل موسى عليه السالم ، وحتري

                                                 
فسري إشعيا -1 ص -ناشد حنا :  ت  5.  
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بأ إشعيا ت واآلثام وعبادة األوثان ، ويعودوا إىل اهللا إرسائيل بني وقد أن فعل املنكرا  أهنم إن مل ينتهوا عن 

، ويتمسكوا برشيعته م  التي الواحد األحد  إليه م ويع-أنزهلا  جاورة  فإن اهللا سيهلكه ذهبم ، ويسلط عليهم األمم امل

يف هلم ، ويشتتهم حاء األرض حتى يقىض عليهم متاما   .هناية األيام  يف ًكل أن

م إشعيا أيضا بام سيصيب اهللا به األمم املجاورة هلم ، واألمم األخرى وجودة التي ًوأنبأه يف ستكون م ة   هناي

قيام الساعة مبارشة   .األيام قبل 

ىف زمان إشعيا كان م  يف ت قوة مملكة آشور قد بدأتو ة جدا ، وقد أنبأه صغري لة  ة بابل دو ًالتعاظم ، وكانت مملك

ىل يد اآلشوريني ، وحدث ما تنبأ  بازدياد قوة آشور وتعاظمها ، وأن هالك مملكة إرسائيل الشاملية سيكون ع إشعيا 

ح ة بابل ستصب ة به بعد ذلك ، ثم أنبأهم بأن مملك ء األرض ، عظمى يمتد سلط إمرباطوري ا إىل كل أنحا ا ونفوذه اهن

أ به أيضا  ما تنب البابليني ، وحتقق  ىل يد  جلنوبية ع  .ًويكون هالك مملكة هيوذا ا

اهللا جة لكفرهم وفسادهم ّكام نبأهم بام سينزله    .ىف األرض من عذاب وقضاء عىل مملكة آشور وبابل نتي

إلشعيا نبوءات أخرى كثرية عن سيدنا حممد وعيسى عليهام  الصالة والسالم ، وعن أورشليم وصهيون و

جلديدتني  ن ) مكة واملدينة (ا خذمها الرب بعد تدمريه ألورشليم وصهيون اليهوديتني كموقعني جديدي اللتني سيت

ال جمال للحديث عنه هنا  يف لعبادته  .األرض ، وهذا موضوع يطول رشحه و

عيا عليه السالم عن بابلوما هيمنا هنا هو نبوءات إشعيا عليه السالم عىل بابل ،  يف فقد حتدث إش إصحاحه  

ح العقاب فأوض ج اهللا عليهم  الذي الثالث ،   ىف، وهم شعب كان يعيش » املاديني«ّسيوقعه الرب عليها عندما هيي

ا عليها سنة  بابل ، وقضو حتالفوا مع الفرس وكونوا مملكة فارس ، وغزوا  بابل ، وقد  وهذه . م . ق539ّرشق 

 .ققت النبوءة قد حت

عيا العقاب ر إش ن الفرس(» لعيالمينيا«سيوقعه الرب عىل بابل من  الذي ثم ذك يف )وهم م إلصحاح الواحد   ا

العرشين ، وسمى إشعيا بابل هنا بربية البحر ، وكان يقصد منها جنوب بابل الواقعة عىل اخلليج العربى   .و

عقاب آخر سيوقعه اهللا عىل بابل عيا نبوءة عن  ر إش يف ثم ذك إل  حاح السابع واألربعني ا يف وهنا نالحظ. ص  

ىف  بابنة بابل وابنة الكلدانيني ، و بابل هنا  ًوصف إشعيا هلا شيئا غريبا ، فقد وصف إشعيا   السابقة اإلصحاحاتً

 .كان يسكن أرض بابل  الذي مبارشة ، وهم الشعب» أرض الكلدانيني«و »  بابل«: كان يقول 

النبوءة عذابا يف ذكر إشعياو قل مثلام قالًهذه  ىل ابنة بابل هذه ، ومل ي قعه اهللا ع يف  سيو حاحات السابقة عن   إلص ا

م بواسطة املاديني والعالميني : بابل   ) .الفرس(إن هذا العذاب سيقع عليه
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ن العامل كله ب بأهنا تدعى م ابنة بابل هذه  َأيضا وصف إشعيا  ْ ُ املاملك"   ً العامل ( "سيدة  ة) سيدة  رق  ، وأهنا دولة غا

ة سارت وراء حكمتها وعلمها فضلت يف  مغناج ، وأهنا دول ْامللذات ومرهفة  متطورة علميا وتكنولوجيا ( ِّ ًدولة  ً (

ء رصد األفالك  ا دولة هبا الكثري من علام لئة بالسحر والشعوذات ، وأهن لة ممت فضاء ( ، ودو علامء دراسة ال

الكونية  الظواهر  املنبئني عند رأس كل شهر ) و اجلوية علامء ال( و ال ) فلك واألرصاد  بأنه  َّ، وأهنا دولة تدعى 

ختار ليها شعبه امل ، وأسلم اهللا إ يف يستطيع أحد أن يقدر عليها أو يزعزع أمنها  لوقت   فأذلتهم ) املسلمني ( ذلك ا

محهم   .ومل تر

بغتة دون أن تعلم به ، ومصيبة ت بنة بابل هذه بخراب يقع عليها  ىف النهاية حدد إشعيا دمار ا ال و قع عليها و

فسها ، ونار حترقها وحت عن ن ها عىل يد  كان دمارإذبل القديمة  وهذا مل حيدث مع با،رق علامءها تقدر أن تردها 

ن ) مملكة فارس(املاديني والعالميني  ج م ، أما ابنة بابل هذه فيستنت ْكام سبق أن أنبأ إشعيا بذلك قبل حدوثه  ُ

اح  بأعاصري وري ر فيها النصوص أن خراهبا سيكون  شعل النا  .ت

 . نفسها ابنة بابل املذكورة هنا ؟ هي ذكرها إشعيا من قبل التي هل بابل: وهنا يتبادر إىل الذهن سؤال هام 

بابل هذه ة  القديمة عىل األرض ، وتسيطر عليها مثلام فعلت بابلأخرى ستأيت إمرباطورية أم ابنة   وتكون مشاهب

بأهنا  يف هلا شابه أوصاف البنت  يف ابنتها لتشابه األوصاف بينهام كام حيدثأوصافها ، فوصفها إشعيا  الواقع من ت

ها ؟   .مع أم

قديمةواإلجابة  بابل ال الكلدانيني غري  بابل وابنة  بنة  يف  ، وهى الكلدانينيكان يسكنها  التي نعم ، إن ا تشبهها 

األمور ة بابل، ولكن الكثري من  ن أكثر تطورا  ابن ةً ستكو بابل القديم ر عيها مثلام وستأيت ، من  سيط ىل األرض وت  ع

بابل اجلديدة هذه ما. كانت بابل تسيطر عىل األرض كلها  ن  هي و ىل لسان إشعيا عنها م ال أمريكا ، وما ورد ع إ

أمريكا   .ًأوصاف ينطبق متاما مع أوصاف 

ىل  آلن لنراجع ما قاله إشعيا عنها ، ونطابقه ع أمريكا اليوم صفاتوتعالوا ا  . وترصفات 

مجة السبعينية للكتاب املقدس ؛ ألنه أيرس: لحوظة م« يف سأنقل نص الرت ة   مجة الربوتستانتي الفهم من نص الرت

ه ال يوجد لعلم بأن مجة السبعينية أوضح وأسهل أي املتداولة ، مع ا  :» خالف بني النصني ، سوى أن نص الرت

واقعدانزيل« ىل األرض بدل العرش يا ياقعد!    بابل بنةا عىل الرتاب أيتها البكر ، يا ي  فال ! بنة الكلدانيني ا ع

عد اليوم يدعوك املرهفة املغناج  نزع. الدقيق يَّخذى الرحى واطحن. أحد ب مريا َ جابك ، وش  الثوب ، يِّ ح

ف اكش ن ساقك ، واعربيو ؛ لتنكشف عورتك ، ويظهر عارك ، فأنا أنتقم ، وال يعيقني ع  . أحد يُ األهنار 
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لك ما قاله الرب القد ه ذ ، ادخيلا صامتة يا ياقعد. » قدوس إرسائيل«ير ، فادينا واسم ة بابل  ة الظالم با يف بن بن

انيني ، فأذللته وهو خاصتيًغضبت يوما عىل شعب. فال أحد بعد اليوم يدعوك سيدة املاملك ! الكلد   .ي 

نريا ثقيالً  بغري رمحة ، بل عىل الشيوخ وضعت  ًأسلمته إىل يدك فعاملته  ُ. 

 .ِقلبك وال تذكَّرت عاقبته  يف ِفام وعيت هذا!  إىل األبد أكون سيدة املاملك إين: وقلت 

آلن اسمع ، القائلة يف امللذات ، القابعة يف  هذا الكالم أيتها الغارقةيفا ن أحد : قلبها  يف الطمأنينة  ا وما م أن

بغتةسيأيت.  أرملة ، ولن أعرف الثكل دلن أقع ! يغري يف  عليك الثكل والرتمل  ، فيتامن كالمها معا   ًيوم واحد 

حرك  ك وعظيم قوة س مجيع شعوذات بنفسك. رغم  ِوثقت  ْ يف َ اين: الرش ، وقلت   حكمتك وعلمك مها !  أحدال ير

ِضاللك ، فقلت ِ ن أحد غري: قلبك  يف َ ة سيأيت . يأنا وما م ع عليك املصيب  عليك الرش من حيث ال تعرفني ، وتق

ىل ردها ، ويأيت ال تقدرين ع ال تعلمني به  ِّو يف  بسحرك وكثرة شعوذاتك ، شأنكيّمتسك. عليك بغتة خراب  ذلك  

، لعلها تكون مفيدة لك ، وهبا ترعبني أعداءك  ن راصدو األفالك الناظرون.. منذ صباك  ن ،أي  أتعبتك كثرة املشريي

ن هم ؟ فليف  ن عند كل شهر ؟ أي لسامء ،املنبئو خلصوك مما هو آت عليكنجوم ا ِّيأتوا لي  ؟ُ

ال يقدرون أن ينقذوا أنفسهم ، ال يبقى منهم مجرة  النار ، ومن يد اللهيب  ِّ ، حترقهم  ها هم يصريون كالقش

ىل . للتدفئة ، وال نار للجلوس حوهلا  ن بك ، هاموا كل واحد ع هذا مصري الذين أغروك ، ومنذ صباك يتاجرو

 .» ِّوجهه ، وما بقى من خيلصك

 ]  نص الرتمجة السبعينية-بعون اإلصحاح السابع واألر: إشعيا [ 

بينهام واختالفااوإذا ط جد تطابقا كبريا  ًبقنا ما ورد هبذه النصوص مع أوصاف بابل القديمة سن ً ض  يف ً بع

خصها التي األمور أن نل يفيمكن   : اآليت  

ُ مل يقل- 1 ، بل قال  :  إشعيا يف هذه النصوصَ ث عن دول: بابل  حد ه يت مما يدل عىل أن ، ابنة بابل ،  ة أخرى غري بابل 

ة هبا   .ولكنها شبيه

ك أو سيدة العامل ،- 2 ا كل أهل األرض بسيدة املامل لك  أي  ابنة بابل املذكورة هنا يدعوه أن نفوذها ممتد إىل كل مما

ىل دول كثرية جماورة هلا ، ولكن سلطاهنا هذا مل يمتد إىل كل  األرض ، بابل القديمة كان هلا نفوذ وسلطان ع و

ِّ ، ومل تسمدول العامل َ  .عرصها بسيدة املاملك  يف ُ

جوم ، ولكن ليس بالكثرة املوصوفة هنا-  3 عيا ، حتى أدى كثرة  يف  بابل القديمة كان هبا علامء فلك ون سفر إش

 .استشارهتا هلؤالء العلامء إىل إتعاهبا وتضليلها 
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جلويإًأيضا ذكر  علامء األرصاد ا بابل هذه هبا الكثري من  بنة  ني عند رأس كل ( ة والزالزل والفلك شعيا أن ا املنبئ

الء العلامء مل يكونوا متوفرين) شهر  يف، وهؤ صاد اجلوية والزالزل ظهروا عىل الساحة بعد  املايض   ، فعلامء األر

 .ظهور أجهزة الرصد اجلوى ورصد الزالزل وتطورها 

األرصاد اجل- 4 ل  ابنة بابل املذكورة هنا ستحرقها نار لن يستطيع علامء  ا يد الزل والنجوم رصدها ، مم وية والز

جة هبوط نيازك أو عىل أن هذه النار ستأيت ة ملجموعة من األعاصري والرياح القوية والزالزل ، أو نتي  نتيج

حيدث مع بابل القديمة   .شهب عليها ، وهذا مل 

جد تطابقا تاما ، وفيام ا سن ابل مع أوصاف أمريك ًوبمطابقة أوصاف ابنة ب يل ً  :هذا التطابق أوجه  ي

َ ابنة بابل تدعى سيدة املاملك - 1 العامل ( ُ العامل«، وأمريكا يسميها العامل كله اليوم ) سيدة   .» سيدة 

ختار؛ فأذلتهم ، ومل ترمحهم - 2 ىل شعبه امل ة بابل سلطها اهللا ع م ( َّ ابن ق أن سل م برشيعته كام سب امه ّنتيجة عدم التز

القديمة عندما خت محهم أيضااليهود إىل بابل  فأذلتهم ومل تر ه ؛  ًلوا عن رشيعت َّ ، وأمريكا تقوم اليوم بإذالل ) َّ

محهم ، وهم شعب اهللا املختار يف املسلمني وال تر ًهذا الزمان بعد أن رفض اهللا اليهود شعبا خمتارا له نتيجة   ً

 .عصياهنم ومتردهم 

يف امللذات ، قابعة يف  ابنة بابل غارقة- 3 ال عيتسالطمأنينة ، وال   ا وما من أحد : تقول  ( لتحقيق مصاحلها إ أن

األبد  يف ، وتظن أهنا ستظل) ى غري  .شباهبا وفتوهتا وقوهتا هذه إىل 

رقة يف وأمريكا بلد غا   ، ع أحد أن يزعزع أمنها  ال يستطي لد آمن  امللذات واللهو واللعب والرتف ، وتقول إهنا ب

شباهبا إىل األبد  يف وتظن أهنا ستظل  .قوهتا و

حر والشعوذة ، وأمريكا كذلك - 4 لد مليئة بالس  . ابنة بابل ب

حكمتها وعلمها املتطور ، - 5 ت ب َّ اغرت ىل أمريكاْ ابنة بابل  ق ع الوضع ينطب فس    .ون

الزل والظواهر - 6 دراسة الكواكب والظواهر الكونية ، وعلامء رصد الز ة بعلامء الفلك والنجوم و  ابنة بابل مكتظ

ة ، وأمريكا   .كذلك اجلوي

ع علامء الفلك والنجوم واألرصاد اجلوية والزالزل أن يرصدوها ، وقد - 7 ال يستطي ار  سيبدأ خراهبا بن بل  ة با  ابن

أن يمنعوا عنها الء يستطيعون  ة ، مما  أي كانت تظن أن علامءها هؤ ن أن يصيبها من الظواهر اجلوي رضر يمك

الرياح القوية  سيأيت يدل عىل أن خراهبا ث باستمرارباألعاصري و حيد يف ، وهذا  أمريكا ، أو باصطدام أحد  

 .النيازك أو الشهب هبا ، وهذا مل حيدث بعد 

ا كذلك  يف  ابنة بابل بلد تثق- 8  .َّنفسها رغم رشها ، وأمريك
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ك جمال للشك اآلن ْأعتقد أنه مل يعد هنا ُ جلديدة هي أن ابنة بابل يف َ ت التي بابل ا يف ظهر  .هذا الزمان وهى أمريكا  

 

 

ديمة  مدينة بابل الق

 

 حدائق بابل املعلقة

 



 71

 

ابل رج ب  ب

 

رية- 2 اجلديدة مدمرة العامل كثرية الكنوز الساكنة عند املياه الكث  : هى أمريكا إرميا النبي نبوءات يف ِّ بابل 
 

ه السالم  النبي إشعيا أرسل اهللا إىل اليهود النبي بعد  الوجود كقوة وكانت مملكة آشور قد برزت إىل. إرميا علي

رشق األوسط ، ثم بدأت مملكة بابل ال ق  مناط ى ، وسيطرت عىل معظم  يف عظم   ، ىل الساحة كقوة عظمى  الظهور ع

ح مملكة بابل ور لصال حل حمل مملكة آشور ، ثم استقرت األم يف لت  .املنطقة  

خلراب والدمار ن ا م م حذره يا لليهود ، ف ىف هذه األثناء بعث اهللا إرم نبوخذ « اهللا عليهم عىل يد سيوقعه الذي َّو

بعد ذلك ، وتنبأ ملك بابل وما » َّنرص اهلم  ن ح خلراب والدمارعىل اسيكون م جاورة هلم با ع  الذي ألمم امل سيق

اهللا  ه وعليهم من   .حتى هناية الزمان من عرص

ن النبوءات كر نبوءة عنها ور التي وكان من ضم ا عليه السالم نبوءات عن بابل ، فذ ت تنبأ هبا إرمي د

خلمسني من سف ْباإلصحاح ا حاح احلادءره ، ونبوِ إلص خلمسني ية أخرى عنها با  . وا
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الكتاب املقدس أن نبوءات إرميا عن بابل ، وكذلك باقى النبوءات الواردة بسفره مل ينطق هبا  ويؤكد مفرسو 

يف كلها مجيع نبوءات األنبياء السابقني 1وقت واحد   . ، وكذلك 

فر إرميا عندمدونىّلكن  جمعه أخذوا كل ما ورد من نبو س ن ءما قاموا ب ات عىل لسان إرميا عليه السالم ع

يف بابل ، ووضعوها   .51 ، 50 ي رقميهإصحاح 

بابل الواردة بإصحاحي  ْوقد أكد مفرسو الكتاب املقدس أن نبوءات إرميا عن  ِّ ع أحد أن 51 ، 50َُ  مل يستط

خ بالتواري ا هذه النبوءات ، ولك التي يقطع  ه مل يقلها كلهاقال فيه ؛ ألن خيها عىل وجه التقريب  لوا عىل توار ْنهم استد ُ َ 

احد يف  اد من . وقت و فقط املعلوم تارخيها ؛ ألن إرميا ذكر  هي 51 من اإلصحاح 56 - 59وقد أكدوا أن األعد

ه قال هذه النبوءة يف رصاحة أن الرابعة من فرتة حكم    .ملك هيوذا » صدقيا«السنة 

ال بد أن إرميا ع َّنبوءاته عن بابل قد حتدث عن مصري بابل القديمة ، وكذلك حتدث عن بابل  يف ليه السالمو

يف ستظهر التي العظيمة الواردة باإلصحاح   نبوءة إرميا عن بابل  ًآخر الزمان وعن مصريها أيضا ، ومن يقرأ 

سني من سفره يتأكد أنه كان يتحدث عن بابل القديمة ؛ ألنه ذكر خلم السف يف ا ر حسب نص الرتمجة بداية 

نيني  هذه خاصة ببابل وأرض الكلدا  .الربوتستانتية أن نبوءته 

ىف عدد حاح اخلمسني ذكر أن اهللا سيعاقب 18 ، 17 يو إلص و » َّنبوخذ نرص« من ا ملك بابل وأرضه ، 

بابل القديمة» نبوخذ نرص«  .كان ملك 

ابل القديمة ، وميومعظم باق ًحاليا  هي  التيا سيئول إليه مصريها أعداد اإلصحاح تؤكد أنه يتكلم عن ب

 .2العراق

فرسون شيئا غريبا ًلكن الحظ امل إرميا أن هالك بابل املذكور يف ً حاح ، فقد ذكر  هذا اإلصحاح  يف هذا اإلص

ة ؛ ألن هالكها كان عىل يد مملكة ماد بابل القديم حيدث مع  ىل يد قوات آتية من الشامل ، وهذا مل   يسيكون ع

بابل وفارس ، ومها كا  يف ًإن هناك احتامال بأن يتحقق ذلك: لذا قالوا . ، وليس شامهلا ) العراق(نا يقعان رشق 

 .املستقبل 

                                                 
ميا -1 بي إر لن مع ا احة    .31 ص - رشاد فكرى - سي
  
لسابق -2   .31 ص - املصدر ا
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َّإن نبوءة إرميا هذه قد حتققت عندما تم تدمري العراق: وأحب أن أضيف إىل ما قالوه  خلليج ؛ ألن  يف َ حرب ا

شامل الكرة  يف أمريكية ، وهؤالء دول تسكنجتمعت لرضب العراق كانت معظمها قوات أوربية و التي القوات

اخلمسني عىل بابل بالتايل األرضية ، و حق بأرض » نبوخذ نرص«فنبوءة إرميا الواردة هبذا اإلصحاح  وما سيل

انيني ىل أيدماملستقبل يف  )العراق(الكلد ر ع ة من الشامل ين خراب ودما خلليج ،  يف قد حتقق قوات آتي حرب ا

 . هذا املوضوع ىفللخوض وليس هناك جمال 

حاح الواحد واخلمسني من نبوءات إرميا عىل بابل ورد باإلص كر هنا أهنا بابل التي وما هيمنا هنا هو ما   مل يذ

يف  الحظ مفرسو الكتاب املقدس أن أوصاف بابل املذكورةالتي   يف أرض الكلدانيني ، وإنام قال بابل فقط ، وقد 

حاح منطبقة عىل أوصاف بابل الع يف ظيمة املذكورةهذا اإلص يلسفر الرؤيا    ستحكم التي  ،وهى بابلاإلنجي

  . 1هناية الزمان يف األرض

ا الحظامل ومن ح منها أهنا ختص بابل القديمة ، وهذ ات ضئيلة يتض لفقر حاح كان متضمنا أيضا  ً أن هذا اإلص ً

ضا أن تضاف إىل اإلصحاح اخلم ه الفقرات كان مفرو ؛ ألن هذ خلطأ جامع السفر   .سني ًيعود 

يف وأوصاف بابل املذكورة هنا حاح احلاد  وسنعرض اآلن . ً واخلمسني تنطبق متاما عىل أوصاف أمريكا ياإلص

الم  لس ىل لسان إرميا عليه ا مجة السبعينية للكتاب املقدس ( ما قيل عن بابل هذه ع  ) :وسأنقل نص الرت

الرب تسكر كل أمم ا..... « ُبابل كأس من ذهب بيد  تهاا.. رها رشبت األمم من مخ.. ألرض ِّ  الساكنة عند ي

لغزيرة  حقت بك األمم ودمرت املاملك .. يتها الكثرية الكنوز أ.. املياه ا بابل مطرقة ىل ، كنت آلة حرب س يا  كنت 

حقت الفالح وفدانه ، وحكام األرض..  يل كل زلكنى سأريكم كيف أجا..  ووالهتا س مجيع سكاهنا ع ى بابل ، و

ل الدمار ، يا مدمرة العامل. .ما فعلوه من الرش  ، يا جب بابل  ا   .» ...أنا عدوك ي

 ] نص الرتمجة السبعينية-25-51/7إرميا [ 

حاح فيتحدث عن اخلراب والدمار يف سيلحق ببابل املذكورة هنا ، وسنذكره بالتفصيل الذي أما باقى اإلص  

 .الفصل اخلامس

ىل أمريكا ،أو ق متاما ع م يرتنحون ًوصاف بابل املذكورة هنا تنطب  فبابل املذكورة هنا سحرت األمم حتى جعلته

ها  لك ، فجميع األمم هبرت بعلم مجيع األمم رشبت من مخرها ، وأمريكا كذ حرها مثل ترنح السكران ، و ُمن س
 .َّوحضارهتا ، ونقلت عنها دون وعى ؛ فضلت وأصبحت كالسكران 

                                                 
لسابق -1   .85 ص - املصدر ا
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و كثرية ، ة عند مياه غزيرة أ ط  يف أهنا تقع:   أيوبابل املذكورة هنا ساكن و حميط ، وأمريكا تقع وس حر أ وسط ب

حيط ابل القديمة فال ينطبق عليها هذا الوصف ؛ ألهنا ال تقع وسط بحر أو حميط ، وليس فيها  األطلنطي امل ، أما ب

ج العريب اتسوى هنرى دجلة والفر جلنوب اخللي ن ا ة ) بابل القديمة( ، وال يمكن أن نعترب العراق ُّوحيدها م واقع

ن وسطها  ا اللذان يقعا حر أو حميط . وسط هذين النهرين ؛ ألن النهرين مه فإرميا هنا يتحدث عن دولة تقع وسط ب

ن ، فالوصف هنا خيص أمريكا ال بابل القديمة  ليا ( ، وليس وسط هنري أمريكا تقع عىل املحيط) ًالعراق حا  ؛ ألن 

ا تعترب واقعة وسط مياه غز فهي  ؛يواهلاداألطلنطي   .يرة ُهبذ

ب  بأهنا مدمرة العامل وجبل الدمار ، واستخدمها اهللا كمطرقة وآلة حر ىل لسان إرميا  نا ع ووصف اهللا بابل ه

كها كام أهلك األمم األخرى ن اهللاَّ توعدوقد ،  أمريكاينطبق عىللسحق األمم ،  تيجة رشها ً بابل هذه أيضا هبال

 .وإثمها

ا ، وأمريكا كذلك دول أي ة الكنوز ،ريوبابل املذكورة هنا كث  .ًة غنية جد

ِّوقد تنبه بعض مفرس ُ الكتاب املقدس الغربيني إىل أن بابل املذكورة هنايَّ يف   رميا ، 51إصحاح   ن سفر إ  م

أو الزانية العظيمة بسفر الرؤيا ة  هي وبابل العظيم ا ، فقد أشار إىل ذلك   مريك األحداث «كتابه  يف »بروس أنيستي«أ

ة مجة الربوتستانتية(» اجلبل املهلك«أو » جبل الدمار«ر أن  ، حيث ذك29ص » النبوي قوة سياسية عظمى  هي )بالرت

باهللا متاما ّ عن معرفتها  آخر الزمان ، وأشار إىل أن هذه القوة ربام تكون الواليات املتحدة  يف ًمن الغرب ستتخىل

 .األمريكية 

أن نقول  ما سبق نستطيع  ىل  ةإن بابل مدمرة العامل وج: وبناء ع ة عند املياه الغزير  بل الدمار كثرية الكنوز الساكن

التي   .أمريكا  هي إرميا النبي حتدث عنهاو

ظم من القرون العرشة املتحالفة معه - 3 رن الصغري الذي أصبح أقوى وأع حلف (  أمريكا هي الق

ألطلنطي  ال ) ا  :يف رؤيا النبي داني

يف الفصل القادم هي القرن الصغريسنرشح  م  أن أمريكا  حالفة معه وه املت الذي خرج من بني القرون العرشة   

حلف األطلنطي ، وهذا هو أحد أسامء أو أوصاف أمريكا يف التوراة ، وهو الوصف الذي وصفها اهللا به للنبى 

ن  د استقالهلا كانت عبارة ع ؛ فأمريكا عن ًدانيال عليه السالم يف رؤياه ، وهو وصف ينطبق متاما عىل أمريكا 

ن  اليات الصغرية مل يتعد عددها جمموعة م  . والية 13َّالو
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 ، مل زاد عدد الواليات األمريكية  ن مجيع أنحاء العا بعد االستقالل م ب عليها  وبعد اهلجرات التي أخذت تنسا

حت أقوى من كل دول أوربا ،  حت أقوى وأكرب دولة غربية ، وأصب وزاد عدد سكاهنا ومساحتها حتى أصب

للسكان و األكثر تعدادا   .األكرب مساحة ًو

ن  حدة األمريكية اليوم أكثر م ن 1 ماليني كيلو مرت مربع9فمساحة الواليات املت  250 ، وتعداد سكاهنا أكثر م

ة الية 50 ، وهبا حوايل 2مليون نسم  . و

ىل قوة أكرب دولتني يف حلف األطلنطي  القتصادية ع حدة العسكرية وا إلضافة إىل تعاظم قوة الواليات املت هذا با

فرنساومها نيا و  . بريطا
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 اإلنجيل  يف أوصاف وأسامء أمريكا
ة ودقيقة عن أمريكا ىفورد ذكر أمريكا  إلنجيل بسفر الرؤيا ، فقد تضمن هذا السفر تفاصيل كامل  . ا

ح نصوص السفر التي وقبل أن نوض أمريكا وأسامئها وأوصافها نحب أن ن  ىل ورد فيها ذكر  ا ع ًتعرف رسيع

سفر من نبوءات ، كاتب سفر الرؤيا  .وما تضمنه هذا ال

لرؤيا يف اختلف أهل الكتاب ة كاتب سفر ا ه اهللا الرؤى الواردة هبذا السفر ، فالبعض أو  الذي شخصي أرا

م يرى أن هو  الذي الغالبية العظمى منه ح » ىنا بن زبدحيو«شاهد الرؤى الواردة بالسفر وكاتبه  أحد تالميذ املسي

ق عليهم الثنى عرش الذين أطل حلواريني ا لقرآن اسم ا  . ا

ب السفر شخص آخر غري  آلخر ذهب إىل أن كات البعض ا ن زبدي«و ، وحيتمل أن يكون اسمه يوحنا » يوحنا ب

ه كان يعيش يف ًأيضا ، وأن السالم ، والفرتة الال    ميالدية 96 و 70لسفر بني عامى نه كتب اأحقة لزمن املسيح عليه 

 

ا ابن زبدى   .1ونسبه إىل يوحن

البع ح ، وأن الرؤى الواردة بالسفر رآها بوحى و آلخر يرى أن كاتب السفر هو يوحنا بن زبدى تلميذ املسي ض ا

بن مريم الذي من اهللا ، ح عيسى   .أن املسيح هو اهللا  يف ً طبقا العتقادهم2هو املسي

ن الباحثني يف هوعلم مقارنة األديان إىل أن املشاهد للرؤى الواردة بسفر الرؤيا  يف وذهب فريق م  النبي الغالب 

ام إلام السالم ، وأن يوحنا املنسوب عليه) إدريس(أخنوخ  النبي دانيال أو ن زبدى ، وإن يه السفر ليس هو يوحنا ب

خص آخر عث َهو ش ىل هذه الرؤيا املنسوبة لدانيَ ْمل تكن مدرجة والتي  أو أخنوخالر ع يف ُ أسفارمها ، ونسبها إىل  

 يال وأخنوخًالرؤى الواردة بسفر الرؤيا مشاهبة متاما للرؤى الواردة بأسفار داننفسه ، وأكدوا وجهة نظرهم بأن 

فار أعن القوى العظمى ، و ًحداث هناية الزمان ، ولكن رؤى سفر الرؤيا أكثر تفصيالً وإيضاحا من رؤى أس

 .دانيال وأخنوخ 

يف وأرى أننا لسنا ،  أهل الكتاب حول شخصيةيجدال مع مفرس يف ْحاجة ألن نخوض  فر الرؤيا   كاتب س

شاهد هلذه الرؤيا هو ى  النبي وخ أونأخ النبي فسواء أكان امل سى عليهم السالم ، أو يوحنا بن زبد و عي ال أ داني
                                                 

ؤيا -1 ت تفسريية يف سفر الر هر هاين/  د- دراسا   .11 - 7 ص - ما

رؤيا -2   .8 ص - ناشد حنا - سفر ال
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، أو ح  املسي خص أخر أي تلميذ  ا  ففي ش ىل ما تضمنه السفر من أحداث تصف هذ ة ال هيمنا سوى الرتكيز ع النهاي

قة  الذي الزمان ة الالح األزمن قيام الساعة نعيشه ، و  .حتى 

ع أو  الذي نعيشه يؤكد أن الذي وتطابق أحداث سفر الرؤيا مع الواق ا ،  ًشاهد هذه الرؤيا البد أن يكون نبي

ا - رجالً من املؤمنني املخلصني هللا أراه اهللا هذه الرؤيا الصاحلة ؛ لذا فلن نختلف مع أهل الكتاب ، وسنعترب  ً جتاوز

ة بالسفر هو يوحنا بن زبدى تلميذ املسيح عليه السالم ، خاصة أن القرآن شهد  أن املشاهد هلذه الرؤى الوارد-

منع أن يرى اهللا أحدهم أحداث هناية الزمان  والتقوى ، وليس هناك ما ي ء احلواريني تالميذ املسيح باإليامن  َهلؤال ُِ

يف وعالمات الساعة ة    .رؤيا صاحل

يف وإن كنت أرى أن املشاهد هلذه الرؤيا  ه السالم ،  يف النهاية  س الغالب هو سيدنا عيسى نفسه علي سبها بول ون

حيون بعد ذلك ليوحنا ،  املسي اهللا أعلم و  .و

والفتنوس ن عالمات الساعة  حدث ع ىل ستقع التي  والنكباتفر الرؤيا عبارة عن جمموعة من الرؤى تت  ع

لقوى العظمى ذلك  يفاألرض الفرتة ، والرصا يف ستظهر التي الزمان ، وا نها ، حتى يأيت التي عاتتلك   ستدور بي

مريم لقضاء عىل كل  يف عيسى بن  ه ، وا ة لقتل الدجال وأتباع لنهاي ىل األرضا ن القوى العظمى املوجودة ع ، ويمكِّ

عد ذلك خيرج يأجوج ومأجوج ، )املهدى املنتظر(بقيادة املسيا املنتظر القديسني  م األرض ، ثم ب  وتتواىلمن حك

ِّ ، ثم تقوم الساعة ، ويصور سفر الرؤيا مشهد يوم القيامة ووقف اخلالئق أمام اهللا لزمانهناية ابعد ذلك أحداث 

جزىحلساهبم   . كل نفس بام كسبت لي

بأن سفر الرؤيا مثله مثل باق حب أن ننوه  الكتاب املقديوهنا ن حريف واإلضافات ل يسمل س أسفار  م من الت

احلذف التزييف  و بأن ايف و ا بعض نصوصه ، بام يوحى  هللا هو عيسى ، وأن القديسني هم املسيحيون الذين آمنو

له وبأنه صلب فدية للبرش ، وفيام عدا ذلك فليس ح كإ ا فعندما  يف ُباملسي ؛ لذ ه  ه نالسفر ما يشوب ًصادف نصا ب

ة أو نقصان سننوه حريف ، ونأيتذلك ل ّحتريف أو زياد ح مواضع الت ج من الكتاب املقدس نفسه ، ونوض حلج  با

ىل أن ا ن النص األصيلع  . قبل حتريفه لنص به حتريف أو زيادة أو نقصان ع

ق متاما   النبي أحاديث يف مع ما ورد) بعد استبعاد التحريفات ( ًكام أحب أن أنوه بأن ما ورد بسفر الرؤيا ينطب

الصغرى والكربى ، والفتن واملالحم ،ملسو هيلع هللا ىلص  وعالمات الساعة  ىف القرآن الكريم عن أحداث هناية الزمان ،   و

خلالئق أمام اهللا حلساهبم وجمازاة كل    . شخص عىل أعاملهومشاهد يوم القيامة ، ووقوف ا
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ما أدخل عىل السفر من حتريفات فإنه َورغم  ِ شهد بالوحدا يف ُ هللا ، وبأنه هو املتحكمينالنهاية ي يف ة   الكون ، وهو 

حياول أهل الكتالذي  حاسب اخلالئق ويدينهم ، وليس عيسى بن مريم كام  ىل هذا سي أن يفرسوا النصوص ع اب 

 .املعنى 

يكا بسفر الرؤيا    :اإلنجييلواآلن تعالوا لنتعرف عىل أسامء وأوصاف أمر

ظيمة ، والوحش *  رؤيا الذىأوصاف املرأة الزانية أو بابل الع   :اإلنجييل تستمد قوهتا منه بسفر ال

حلديث ع فر الرؤيا ورد ا والثامن عرش من س ةىف اإلصحاح السابع عرش  نية العظيم ، أو الزا بابل العظيمة   ن 

ف دقيق ألهم الصفات واألعامل املميزة هلاآخر الزمان يف ستظهرالتي  ام سينزله اهللا عليها ثم حديث ع ،  مع وص

 .ليهلكها هبا ومصائب من نكبات 

يل وفيام ء بسفر الرؤيانص ما  ي  :  هذه الزانية العظيمة أو بابل العظيمةعن جا

الربوتستانتية بني قوسني عند اللزوم َّسأنقل نص ال(   ) .رتمجة السبعينية ، ونص الرتمجة 

ة  :  أحد املالئكة السبعة الذين معهم الكئوس السبع ، وقال يلوجاءين« أريك عقاب الزانية العظيم تعال ف

ىل جانب املياه الكثرية  نتية ( القائمة ع مجة الربوتستا (  زنى ملوك األرض هبا) اجلالسة عىل املياه الكثرية : بالرت

مجة  ةبالرت مخر كأس زناها )  زنى معها ملوك األرض يالت  :الربوتستانتي  .وسكر سكان األرض من 

حملن اء ، فريف ىل وحش أيت امرأ بالروح إىل الصحر ّ مغطى بأسامء التجديف ، له سبع ىقرمزة جتلس ع

 .رءوس وعرشة قرون 

َّأوكانت املر ىل األرجوان والقرمز ، وتتح دها ك بالذهب واحلة تلبس  ب أجارة الكريمة واللؤلؤ ، وبي س من ذه

بابل العظيمة ، أم الزنى ودنس األرض ، ورأيت املرأة  جاسته ، وعىل جبينها اسم يرمز إىل  ِّممتلئة برجس زناها ون ُ

جبت كثريا  ، فلام رأيتها تع هداء يسوع  ن دم القديسني ، ومن دم ش ًسكْرى م ُ ْ ّ َ. 

قال يل جبتملاذا:  املالك ف  حيملها صاحب السبع الرءوس تيلا ؟ سأكشف لك رس املرأة ، والوحش  تع

العرشة قرون   .و

عد بعد قليل من اهلاوية ، ويمىض إىل اهلالك ، وسيتعجب ادرأيته كان وما ع الذي الوحش ً كائنا ، وسيص

ء العامل ة منذ بد ن أسامؤهم غري مكتوب يف سكان األرض الذي ان وما عاد كتاب احلياة عندما يرون الو  حش ؛ ألنه ك

نية   .ًكائنا ، وسيظهر ثا

حلكمة والفهم  البد من ا السبع: وهنا  السبعة هي فالرءوس  ة  التي التالل  بع س عليها املرأة ، وهى أيضا س ًجتل

ال قليالً  ال يبقى إ بعد ، ومتى جاء  آلخر ما جاء  ال يزال يملك ، وا مخسة سقطوا ، وواحد   .ملوك ، منهم 
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، ويمىض إىل اهلالك ذىأما الوحش ال ن السبعة   .ً كان وما عاد كائنا فهو ملك ثامن مع أنه م

لوحش  هي تراها التي وهذه القرون العرشة ة واحدة مع ا بعد ، لكنهم سيملكون ساع  .عرشة ملوك ما ملكوا 

ىل أن يعطوا الوحش قوهتم وسلطاهنم  قوا ع ء : بالرتمجة الربوتستانتية ( هؤالء اتف د ، هلم رأى واحهؤال

 ....)ويعطون الوحش

َهؤالء حياربون احلمل  ة ( َ خلروف : بالرتمجة الربوتستانتي خلروف ( واحلمل ) ا ب ) ا م ؛ ألنه رب األربا يغلبه

ختارون واملؤمنون ثم قال ىل املالك  معه هم املدعوون وامل ت  التي تلك املياه: ُوملك امللوك ، والذين  رأيتها ، ورأي

 .عوب وأجناس وأمم وألسنة ش هي الزانية قائمة عليها

لتي وتلك القرون العرشة بغضون الزانية ، ويعزلوهنا ويعروهنا من ثياهبا ، ويأكلون يرأيتها والوحوش س ا

م  يف حلمها وحيرقوهنا بالنار ؛ ألن اهللا جعل ىل إعطاء الوحش سلطان ملكه ُقلوهبم أن ينفذوا رأيه ، وأن يتفقوا ع ِّ

ل اهللا   .إىل أن تتم أقوا

هي رأيتها التي  املرأةوتلك  .» َّتتسلط عىل ملوك األرض التي املدينة العظيمة 

حاح السابع عرش -سفر رؤيا يوحنا [   ] نص الرتمجة السبعينية-  اإلص

، فقال   :ثم استكمل يوحنا رؤياه 

د« له سلط ذلك ورأيت بع  ، ال من السامء  ًمالكا آخر ناز ، فاستنارت األرض من هباً ىل ه ، وصاح بءان عظيم  أع

ة : وته ص مجيع ! سقطت ، سقطت بابل العظيم النجسة ، و ع األرواح  جلمي ًصارت مسكنا للشياطني ، ومأوى 

ة  ة البغيض جس ا ! الطيور الن اغتنو مخر زناها ، وملوك األرض زنوا هبا ، وجتار العامل  ورة  ْألن األمم كلها رشبت من ف َ

 .من كثرة نعيمها 

يف ْاخرج منها يا شعبى ؛ لئال تشارك: ًوسمعت صوتا آخر من السامء يقول  فتصيبك نكباهتا    .خطاياها ، 

أعامهلا ، وضاعفوا املزج م ، وضاعفوا هلا جزاء  ما عاملتك يف عاملوها بمثل  لتي الكأس   .مزجتها  ا

ُعذبوها واجعلوا ح ما متجدت وتنعمت ؛ ألهنا تقولْزَّ ْهنا عىل قدر  َّْ يف َّ ة أنا جالس( أجلس هنا كملكة : قلبها  

ة ، ولن أعرف احلزن ) ملكة  .، ما أنا أرمل

النكبات بالنار ؛ ألن: يوم واحد  يف لذلك تنزل هبا  ن وجوع وحترتق  يدينها هو الرب اإلله  الذي ُوباء وحز

 .القدير
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َّسيبكى عليها ملوك األرض الذين زنوا هبا وتنعموا معها ، وينوحون حني يشاهدون دخان هليبها ، ويقفون 

ىل بعد من ْع جلبارة ،! الويل ! الويل : ًها خوفا من عذاهبا ، وهم يقولون ُ تها املدينة العظيمة ، يا بابل املدينة ا يف َّأي  

 .!ساعة واحدة جاءت دينونتك

م لن جتد من يشرتهيا  األرض ، ويندبوهنا ؛ ألن بضاعته جر : وسيبكى عليها جتار  بضاعة من ذهب وفضة وح

رير و اع كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وح  ، ومصنوعات العاج واخلشب الثمني ونحاس وحديد الطيبقرمز وأنو

ة وهبا عطر ومر ولبان ومخر وزيت ودقيق وحنط م وقرفة وبخور و ِّورخا م وخيل وعربات وأجساد عبيد ئُ م وغن

 .ونفوس برش 

جار  ه ناشتهته نفسك ذهب ع الذي الثمر: وسيقول الت  .ًك ، وزال الرتف والبهاء مجيعا ، ولن جتدي

جار الذين اغتنوا بتجارهتم من تلك املدينة سي ىل بعد منها خوفا من عذاهبا ، فيبكون قهؤالء الت ًفون ع ْ ُ

، ويقولون  الكتان واألرجوان والقرمز ، وتتحىل  التي أيتها املدينة العظيمة !الويل! الويل : وينوحون  ت تلبس  كان

جر الكريم واللؤلؤ ، احل احدة تبدد ك يف بالذهب و  .ل هذا الغنى َّساعة و

لذين يرتزقون مجيع ا ة السفن وركاهبا وبحارهتا ، و بعيد ، و يف وربابن فوا من  احوا وهم ينظرون إىل صالبحر وق

ا قائلني  ة : دخان هليبه املدينة العظيم شبه   .ّأي مدينة ت

ويندبون ويصيحون  ا الرتاب عىل رءوسهم ، وأخذوا يبكون  ةأيتها املدينة ا! الويل! الويل : وألقو ن ! لعظيم م

سفن حاب ال مجيع أص يف نفائسها اغتنى   .َّساعة واحدة تبدد كل يشء فيها  يف !البحر 

فعلت بكم يافرح ؛ ألن اهللا عاقبها عىل ما  قديسون والرسل واألنبياء  ا أهيا ال خلراهبا ، افرحو  .ْ أيتها السامء 

يف ًوتناول مالك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ، ورماه حر ، وقال   ، :الب ا ترمى بابل العظيمة بعنف  ُ هكذ

بدا  بعد أ ًولن توجد من  ُ ْ َ. 

قيثارة واملزمار والبوق ، ولن يوجد فيك صوت  َلن يسمع فيك أصوات املغنِّني ، وأنغام ال ْ ن ُ الطاحون ، ول

ضل مجيع األمم ؛ وعروس سُيسمع فيك صوت عري األرض ، وسحرك أ  .ّألن جتارك كانوا عظامء 

وهد دم األن ُ ىلوفيها ش والقديسني ، ومجيع الذين سقطوا قت ّْبياء  يف َ  .» األرض 

 ] نص الرتمجة السبعينية -  اإلصحاح الثامن عرش -سفر رؤيا يوحنا [ 

ف نولكي نفهم الرؤيا السابقة  حتاج إىل حتديد أوصا حتاج إىل توضيح بعض األلغاز والرموز الواردة هبا ، ون

ة ، أو ة ، والوحشاملرأة الزانية ، أو املدينة العظيم لعظيم ، وفيام القرمزي  بابل ا ر هبا  يل املذكو  التي أهم النقاط ي

ح هذه األمور   :توض
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الزانية أو بابل العظيمة أو املدينة العظيمةأ املر- 1 ة ، وصفات أيضا لدولة ستظهر قبل  هي ة  بديل ًرموز وأسامء 

لك من سفر الرؤيا ، وستمثل قوة عظمى يكون  ح ذ م دول قيام الساعة كام يتض ىل معظ ة ع هلا السيطر

لعامل ن حكام وملوك دول ا لك  يفُاألرض ، والكثري م :  أي ،) الدولة ( الزمان سيزنون مع هذه املرأة  ذ

ح بالدهم  حتها ، حتى لو كان ذلك ضد مصال عملون ملصل ّسيتواطئون معها ، ويسريون وفق خمططاهتا ،وي َ

 .العامل  يف وشعوهبم ، ومصالح الدول األخرى

ة مع كل دول العامل ، وسيغتنى جتار العامل - 2 ، وهلا معامالت جتاري ن صفات هذه الدولة أهنا ستكون غنية جدا  ً م

األرض  جتار هذه الدولة أغنى جتار  يكون  السترياد أو التصدير ، وس م معها سواء با  .من جتارهت

سكان األرض ، وستكون هذه الدولة ممتلئة بأد حر هذه الدولة كل  ء وسينبهر بس وات الطرب والغنا

يف ووسائل اللهو والرتفيه ، وباملغنيني واملغنيات وستتاجر هذه الدولة س البرش ،  :  أي أجساد العبيد ونفو

 .ستامرس جتارة الرقيق وجتارة األعضاء البرشية 

القديسني ؛ لذا فإهنم سيكونون أول الفرحني - 3 م سكان األرض ، وعىل رأسهم   ستضطهد هذه الدولة معظ

 .مارها بد

ىل -  4 حر كبري ، أوهلا شواطئ ، ومدن ساحلية كثرية تطل ع َّ حدد يوحنا موقع هذه الدولة بأهنا تقع وسط ب َ

، وعندما قال ىلإن هذه املرأة كانت جالسة ع: جمموعة من البحور عندما قال  إن جتار :  مياه كثرية 

ب السفن وقفوا ليشاهد ن يقفوا ا دخان حريقها عند دمارها وهو يصعووأصحا ن السامء ، وال يمكن أ لعنَا ِد 

ال إذا كانت هذه الدولة عىل سفنهم ، ويشاهدوا دخاهنا وهو يصعد من بعيد إ  يف ارة عن جزيرة كبريةعب 

ىل بحر كبري أو حميط مثالً   .وسط املياه ، أو دولة هلا شواطئ كثرية تطل ع

ة  هياه الكثرية الراقدة عليهاملاورغم أن املالك فرس ليوحنا  املرأ ونابأهنا أج) الدولة ( ذه   ترقد وبمم وشعأس 

ا ملوقعها الواقع نعتربها أيضا رمز ن أن  لراقدة عليها يمك الكثرية ا ال أن املياه  ًوتسيطر عليهم ، إ حميط أو بحر كبري  يف ً

ة ن كل جانب ، كام رصح بذلك إرميا رصاح ت إهن: ًسفره عند وصف بابل اجلديدة أيضا بقوله  يف حييط هبا م ا كان

ة ع وسط بحر أو حميط : ى أوسط املياه الكثرية ،  يف ساكن  .تق

ا النصأ إىل» وليم كييل «وذهب يف ن هذ جانب املياه الكثرية«:  كان اليونايناألصل   جلالسة ب   .1» ا

ال شك أن هذا النص يشري ملوقعها ، وحيدده بمنطقة حتيطها املياه الكثرية   .و

                                                 
ل-1 سفر ا ش ص - رشاد فكرى -رؤيا  رشح    .560 هام
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حللفيرمز) األمحر (يلقرمز وااألرجواينُّ زي املرأة - 5 َ لعلم الدولة أو شعارها أو ا أو رمز  الذي َ ترأسه ، 

جلامعة املسيطرة عىل الدولة أو شعارها ، أو ن هذا القبيل  أي للحزب أو ا  .يشء آخر م

ت تسيطر عىل وحش- 6 محر (  قرمزي  هذه املرأة كان ها لونه أ ة دولية أو قوة دولية علم له ) حلف أو دولة أو هيئ

حيمل املرأة ، ويمدها س لقوة وبالبع رءوس وعرشة قرون ، وهذا الوحش كان   .سلطان ا

ا الوحش- 7 ىل األرض كلها بعد الذي َّ فرس املالك ليوحنا هذ ة بأنه سيمثل قوة ثامنة ، ستسيطر ع ن حيمل املرأ  كا

ةاإلمرباطوريات  ه التي السبع ىل األرض كلها ، ورشح له هذ السبعة رباطوريات  اإلمْسبق هلا أن سيطرت ع

مخسة منهم انتهوا كقوة عظمى ، وانتهت سيطرهتم عىل األرض قبل مشاهدته هلذه  قبل :  أي  ،الرؤيابأن 

ه يوحنا ، وأن الذي الزمان إلكان يعيش في اطورية ا يف السادسة كانت موجودة مرب إل   مرباطوريةزمانه ، وا

بعد زمانه السابعة ستأيت  . 

إلسيمثلالذي  هذا الوحش كام أوضح له أن ىل األ مرباطورية ا َرض كان موجودا وحالثامنة ع ، نًيا قبل زماً ه 

ال حيكم ، وليس له تأثري يف وهو  ه  ا  الذي زمان ًشاهد فيه الرؤيا ، رغم أن هذا الوحش ما زال حيا ؛ وأن هذ

ة يف الوحش سيظهر ثاني عىل األرض ستكون هناية األيام ، وعند ظهوره فلن يستمر ملدة طويلة ؛ ألن مدة بقائه  

 .قصرية 

ه وهم  التي ًورشح املالك ليوحنا أيضا املصادر ه وقوت ستمد منها هذا الوحش سلطان  رءوس يمثلون 7: كان ي

العظيمةزمان ظهور يف  موجودينايكونوس)  دول 10(  قرون 10و ) قوى عظمي(  ملوك 7 تالل ، و7 . الزانية    

حب أن خلمس قوى العظمى وهنا ن ا لتي  اننوه بأن ا تتحدث عنها الرؤيا هنا ، والذين سقطوا قبل زمن يوحن

م األرض من زمن نزول التوراة حتى إ أكرب مخس -ً طبقا لتفسري أهل الكتاب - يقصد هبم  مرباطوريات شهدهت

إلزمن يوحنا ، وأن يف كانت موجودةالتي  هي السادسة مرباطورية ا ة والثامن  ما السابع ة فهام أكرب زمن يوحنا ، أ

ة ، وستبقى اسيحكامناطوريتني مربإ ا حتى قيام الساع ن يوحن ن بعد زم ىل  األرض م فرتة قلية جدا ع ًلثامنة 

ة اإل، وهذهاألرض ى العظالثامنة ستكون مسيطرة  مرباطوري  السابقة لزمان يوحنا ، مىوتسمد قوهتا من كل القو

املوجودة لالحقة لزمانه  يف و  .زمانه ، وا

يل وفيام م توضيح ي وريةو اإلمرباطوريات ص هذه مللخيرس الوحشإمرباط القرمزي   سيسيطر  التي ، والقوى 

 :عليها 
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 من أكبر القوي العظمي
 لتوراةازمن نزول 
 الساعةوحتى قیام 

وھي  اإلمبراطوریة الثامنة 
إمبراطوریة الوحش الذي كان 
موجودًا قبل زمن یوحنا ولم 

أنھ  یكن موجودًا في زمانھ رغم 
م  األیا حي وسیظھر في نھایة 

 مرة أخري

 السابعة اإلمبراطوریة
وھي قوة عظمي 

ستظھر بعد زمن یوحنا 
لساعة  وقبل قیام ا

دسة اإلمبراطوریة  السا
وھي قوة عظمي كانت 

زمن یوحناموجودة في 

 إمبراطوریات أو 5
قوي عظمي انتھت قبل 

ا  زمن یوحن

 الثامنة وھي اإلمبراطوریة
لوحش القرمزي  :إمبراطوریة ا

:وھم عبارة عن  رءوس 7  قرون أو دول10

  قوي عظمي7  تالل أو قارات7

 سقطت قبل زمن 5
 یوحنا

واحدة ستأتي في 
 المستقبل

واحدة موجودة في زمن 
 یوحنا
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ة اإلأو القرمزي إن الوحش: وباختصار يمكننا القول   التي الثامنة ستسيطر عىل كل القوى العظمى مرباطوري

ىل األرض من ز أكانت هذه القوى ما زالت متثل قوة عظمى ستظهر ع من نزول التوراة حتى زمن ظهورها ، سواء 

أم سقطت كقوة عظمى ومل يعد هلا تأث  ،ّ  .وهى موجودة كدولة مثل سائر الدول  عىل الساحة الدولية ريُ

القائمة وسط املياه الكثرية*  حلكام ، زنى معها كل امللوك وا التي الزانية العظيمة أو بابل العظيمة 

ا تسيطر عىل األرض كله  :أمريكا  هي و

ة إ ة الزانية ، أو املدين بابل العظيمة ، أو املرأ ة أو  الزانية العظيم ن مجيع املفرسين من أهل الكتاب متفقون عىل أن 

يف دولة ستأيت هي ،العظيمة  ن مريم من السامء وقبل   ى ب حديد قبل نزول عيس ة ، وبالت املستقبل قبل قيام الساع

معها كل ملوك خرو زنى  ج املسيح الدجال ، وسيكون هلذه الدولة سيطرة شبه كاملة عىل كل دول العامل ، في

  . أو الفاتيكان ، وهم يعتقدون أن هذه الدولة ستكون روماوحكام األرض

عاىل الالهويت يف َّوقد شبه اهللا سبحانه وت ة الزانية ، وملوك وحكام األرضرؤيا يوحنا    هذه الدولة باملرأ

بالرجال الزناة ، ومعروف أن املرأة أكثر من رجلتزين التي املتواطئني معها  ء  هي  مع  ن ورا ليس هلا م امرأة عاهرة ، 

لذين يزنون  واحد هوهدف الزنى سوى الرجال ا حلها الشخصية ، أما  مجع األموال وحتقيق مصا  إشباع رغبتها و

الستمتاع  فهدفهم إشباع رغبتهم وقضاء شهوهتم ، وا  .يقضونه مع الزانية العاهرة  الذي والتلذذ بالوقتمعها 

يدفع ثمن رغبات ونزوات وشهوات أمه  الذي ًوغالبا ما ينتج عن عملية الزنى بني الزانى والزانية طفل هو

حمل مسئوليته ، و ال يت الً منهام يتربأ منه ، و لشوارع بوأبيه الزانيني ؛ ألن كُ ىل أرصفة ا ه ع س أ ماليلقون ب وى أو ملب

 .و مأكل أ

هذه الزانية العظيمة املذكورة هنا ، وحال حكام وملوك األرض الذين يزنون معها  فهي :وهذا هو حال   تزين 

قابل ىل األرض ، وهم يزنون معها م استمرار سيادهتا ع خصية و حلها الش   :معهم لتحقيق مصا

 م وممثل ماعرتافها هبم كحكام رشعيني لبالده  . فسادهم وني لشعوهبم رغم ظلمهم وطغياهن

  ىفعرتدعم أن م وشهم  عارضيهممواجهة شعوهبم وخصومه   . وم

ام  ن ب ع الثم ة يدف ة الزاني ن يدفعون الثمن ، فشعب دولة املرأ ىل فعل املعصية ، وشعوهبم هم الذي ا ع فهم تواطئو

حمله من رضائب تقوم حكومته بتحصيلها منه لدفع الرشاوى أو املنح  الدول- وغري ذلك -يت حلكام وملوك    

 . معهم تزينالتي 

لزانية يدفعون ثمنا آخر ؛ شعبكام أن  ة ا ذً املرأ ه إ  يصبحون ممقوتني ومكروهني من كل شعوب العامل ؛ ألن هذ

الد الزانية العظيمة يل أهنم أو م ع إليه م النكبات واملصائب بتواطئها مع حكامهم  التي الشعوب تنظر   .جتلب عليه
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لثمنأما شعوب احلكام وامللوك الذين يزنون فإن ا ة  ع الزانية العظيم يدفعونه يكون أفدح وأغىل ؛ ألن  الذي  م

كهم يفرطون حلكامحقوقهم ومصاحلهم مقابل حتقيق مصالح الزانية العظيمة ،  يف ِّحكامهم وملو الء ا ً غالبا وهؤ

ما اما يكونو ةفسقهً حكا َ ظلم ع هذ ديكتاتورينيَ ، يذيقون شعوهبم أشد ألوان العذاب ، وال تستطي ه الشعوب َّ 

؛  اإلطاحة هبم  م أو  نخلعه ىل عرأل م ع أقدامه حتميهم وتثبت  ِّ الزانية العظيمة   . همشوُ

جانب  ىف نصوص أخرى جالسة ب ه كثرية ، و ىل ميا ة ع وقد أخرب املالك يوحنا أن هذه املرأة الزانية كانت جالس

لكثرية ، وفرس املالك ليوحنا أن هذه املياه مجوع  هي املياه ا م و ، ويمكن أن ) لغات خمتلفة ( وألسنة شعوب وأم

لنصوص  : اآليت نفهم من هذه ا

يف تقع) املرأة الزانية (  أن هذه الدولة - 1 ىل البحر   ل ع كثرية تط حر ، أو أن هلا شواطئ   .جزيرة داخل الب

اشوا فيها ، ث-  2 م  هذه الدولة تأسست من خليط من شعوب كثرية خمتلفة األجناس ، هاجروا إىل أرضها ، وع

 .احتدوا وأسسوا هذه الدولة اجلديدة 

لعامل - 3 شعوب كثرية من دول ا يل أمم و  . أن هذه الدولة هلا سيطرة ع

د التف يف ً الثالثة السابقة ، أو قد تعنى التفسريات الثالثة معاسريافهذه النصوص قد تعنى أح  .وقت واحد  

ة الزانية كان شعوب األرض ؛ فسكرت من مخرها يدها كأس مخر  يف كام ذكر يوحنا أن هذه املرأ كل  منها  رشبت 

خلمر تشري إىل مما تنفع ،، فشارب اخلمر  التي العقائد والنظريات الفاسدة املضللةو  الثقافات، وكأس ا ترض أكثر 

بأهنا ستنعشه يرشب ا ه وتقويهًخلمر اعتقادا منه  ه مهومه ومتتع ّ وتساعده عىل حل مشاكله وتنسي َ. 

العقائد والنظريات ة تدعى أن فيها حالً ملشاكل ومهوم أهل األرض ، وأهنا تي  الو ا هذه املرأة الزاني َّتروجه ِّ

ال  يف ، وهىوالسالم ستجلب عليهم اخلري والسعادة واهلناء واهلدوء واالستقرار  ال حتمل إ حقيقتها مثل اخلمر 

فهي التعاسة والشقاء ؛ فاسدة مضللة ، ال تع  ظريات  د ون حلول وقتيةيتأقائ لها مثل  إال ب ال للحظات ، مث ال تدوم إ  

اعها وفسادها وضالهلا  خلمر ، وبعد هذه اللحظات ينكشف زيفها وخد  .ُا

جلديدة  ل ا ني باب ة املذكورة هنا ، وب ة أو بابل العظيم لزانية العظيم وأهل الكتاب يربطون بني أوصاف هذه ا

ه الكثرية ، ة عند امليا يف إرميا النبي رهاذك التي مدمرة العامل كثرية الكنوز الساكن حلاد   ينبوءاته الواردة باإلصحاح ا

اخلمسني من سفره ، تنطبق عىل أمريكا  والتي و ا أن أوصافها  أكدن  .سبق أن 

ة الزانية املذكورة هنا أيضا و املرأ  أمريكا ؟؟ هي ًفهل بابل العظيمة أ
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بة  فأمريكا ظهرت: اإلجا م ،  يف نع ه كقوة عظمى ، و الذي هذا الزمان  آلن نعيشنعيش في هناية الزمان  يف نحن ا

أتى ثانى عالمة ، وهى  بعده ت ثم  َ العالمات الكربى للساعة ، وهى خروج املسيح الدجال ،  ُ، ونقرتب من أوىل

عه ، ومتكني املسلمني وقائدهم وأتبا ن السامء لقتله هو  ن حكم األرض  املهدي نزول عيسى بن مريم م  .ُاملنتظر م

ل كورة عندنا95 حوايل ميع أنجلومعروف  حتققت ، سواء املذ يف % من عالمات الساعة الصغرى قد  إلسالم   ا

جيل  ة يف التوراة واإلن آلن. أو املذكور نعيش ا حلقيقة ، ويؤكدون أننا  يف ًوأهل الكتاب يعرتفون أيضا هبذه ا ة   هناي

ب من الوقتالزمان قرت ننا ن لسامء بعد خروج املسي الذي ، وأ ن ا ح الدجال ، أو ضد سينزل فيه عييس بن مريم م

ح كام يسميه بعض مفرس الكتاب املقدسياملسي فاملسيح الدجال له أسامء متعددة  يف ،  إلنجيل أشهرها   التوراة وا

ح« لنبي «أو » ضد املسي  .» الكذاب ا

ة العظيمة ستظهر مجيع األنبياء السابقني أكدوا أن بابل العظيمة أو الزاني أمريكا قد  هي هناية الزمان ، وها يف و

ن عالمات الساعة والعالمات يف ظهرت حديث ع لل سبق ظهور أمريكا التي آخر الزمان ، وسنعود  الفصل  يف ست

 .القادم 

، وأم الزواين هي وأمريكا ة  العظيم ن  التي الزانية  ض م زنى معها ملوك وحكام األرض ، وسكر أهل األر

 .أسقتهم إياه بكأسها الذهبية  الذي مخرها

م ملوك وحكام األر لرضائها وحتقيق مصاحلها ومحايتها ، حتى لو كان فمعظ أمريكا ، ويسعون  ا مع  ض تواطئو

ويعمل  سري وفق خمططاهتا ،  ساند كل حاكم ي لك ضد مصالح وحقوق شعوهبم ، وهى بدورها تثبت وتعضد وت ْذ َ ِّ ُ

حلها ، وتقف ضد كل من حياول اخلروج من حتت عبادهتا  محاية مصا ىل  ْع َ. 

ن وأمريكا اليوم هلا ال ه م ام تقدم ىل كل شعوب وحكام األرض ؛ بام هلا من قوة ونفوذ وسلطان ، وب سيطرة ع

للدولة  .تسري وفق خمططاهتا  التي منح وقروض 

مجيع شعوب األرض منبهرون اليوم بحضارة أمريكا وتطورها ؛ االجتامعية  فهي و صاحبة معظم النظريات 

ة املنترشة خللقي حاء العامل اليوم ، وهى يف واالقتصادية والسياسية والدينية وا ج هلذه التي كل أن  تقوم بالرتوي

جلب عىل البرشية السعادة والرخاء ، وحتل كل املشاكل البرشية ،النظريات ِّمروجة الفكر  فهي ، وتدعى أهنا ست

النحالل اخللقالرأساميل ة ، ونظريات ا لرشعية الدوليةي والديني ، والسياسيات املالية الربوي  هي ال التي  ، وا

ال حة واألفالم السينامئية دولية هي رشعية و يف العامل من خالل املجالت الفاض ِّ ، وهى مروجة اجلنس 

إلذاعية املسلسالت التليفزيونية وا  .مجيع أنحاء العامل  يف تقوم بنرشها وتوزيعها التي و
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ُ ا هبا ، وساروا عىل خ وانبهرو لعقائد ،  مجيع سكان األرض تأثروا هبذه النظريات وا ة طاو ، فام زادوا إال تعاس ها 

ء ، مثلهموشقا يف  وهم ال يشعرون  َمل يفق بعد من ن الذي ذلك مثل املخمور  ّ ِ وَ ْ  .ُة سكره ش

ىل املحيط   ، وقد كانت أمريكا عبارة عن صحراءيواملحيط اهلاد األطلنطي وأمريكا هلا شواطئ كثرية تطل ع

ليوحنايف  لك  حيط كام وصفها اهللا بذ يف امل س رؤياه قب  س من مجيع أجنا م هاجر إليها أنا ، ث ل أن يعمرها البرش 

لسنة  ح سكاهنا خليطا من شعوب وأمم  وأ وعمروها ، فأصب ل منهم له (كثرية ًاألرض ، واستوطنوها  ِّأجناس ك

يف  ، وهبذا ينطبق وصف اهللا عليها)لغة  .الرؤيا  

محر يالرؤيا أن هذه املرأة كانت ترتد يف وقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل زيا لونه أ ، واللون ) أرجوان وقرمز (ً 

ء القديسني  خ كله أو مصبوغ بدما أن زهيا ملط لذي )املسلمني ( ِّاألمحر يشري إىل الدماء وسفك الدماء ، فك ه  ا سفكت

ا باإلضافة إىل محر هو لون شعار عا ، هذ ة ئأن اللون األ لتي »روتشيلد«ل مجاعة النورانيني ، وأسست أيضا  ا ًأسست 

ـ الصهي ق عىل متجره » روتشيلد«ونية العاملية ، ف  .ً درعا أمحر - كام سبق أن أوضحنا - كان يعل

يف »روتشيلد« كام أن اسم  محر هو لون شعار الصهاينة  محر ، فاللون األ األ  ن الذياألملانية معناه بالعربية الدرع 

ُحيكمون قبضتهم عىل أمريكا ، ويعتربون احلكومة احلقيقية محرحتكمها  التي ُ آلن ، فالزى األ  منذ استقالهلا حتى ا

 :كانت ترتديه الزانية العظيمة كان يشري إىل معنيني الذي 

م :األول  ء القديسني وغريه  . سفكها لدما

الثانى   . سيطرة الصهاينة عليها :و

رشة رمز للمسيح الدجال القائد اخلف القرمزي الوحش*  رون الع الق  للصهيونية يذو الرءوس السبع و

ألمم املتحدة والقوى العظمى  التي مليةالعا ىل ا  :تسيطر ع

يفَّبينت ح الدجال «  كتايب   ه -اقرتب خروج املسي بأطباق لصهاينة وعبدة الشيطان يمهدون خلروج الدجال   ا

ن مثلث برمودا هوأن » الطائرة م الدجال  سيح  آلن و الذي امل لتي  من خالل الصهيونية العامليةهركحييقود العامل ا  ا

قائد واحد خفي حيركها تسيطر ، فهذه الصهيونية العاملية هلا  جملس األمن  ىل القوى العظمى واألمم املتحدة و ِّ ع
ف خل ح الدجال يويديرها ، وال يعلم بوجوده سوى أكرب زعامئها ، وهذا القائد ا  . هو املسي

أيضا ًورشحت  يف ُ الرؤيا  الواردة باإلصحاح الثالث عرش مهذا الكتاب رؤيا يوحنا الالهويت  يلن سفر  جي إلن   ،ا

التي  ة العاملية واملسيح الدجال ، التي كشفت عن هذه العالقة املشبوهةو ًأشارت أيضا  والتي ستنشأ بني الصهيوني

ه ، وإيل أن الشيطان سيمد املسي ة بكل قوت حونأح الدجال والصهاين نشاء األمم املتحدة إ يف ن الصهاينة سينج
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القوى العظمى ، ثم خيرج الدجال وحيكم أهل األرض من خالل  ويسيطرون من خالهلوجملس األمن ىل كل  ام ع

يئة األمم املتحدة وجملس األمن ، أو( هذه اهليئة  بإنشائها أي ه  ) .املستقبل  يف هيئة أخرى يقومون 

حالف مع الدجال عند خروجه ضد القديسني مىوكل القوى العظ ب ) املسلمني (  الوثنية ستت ، وضد كل شع

له ، وترفض أيضا السجود للقائد األعظم واألبأو أمة  جود له كإ لس واإلله األوحد لكل هذه  الروحي ًترفض ا

رب إبليس اللعني  األك لشيطان   .القوى ، وهو ا

يف كتايب  األزرق: عرص املسيح الدجال ، وكتاب : و ناسا للشعاع   إلقامة النظام أرسار سورة الكهف ومرشوع 

يف التاريخ فهو قابيل سيح الدجالالعاملى اجلديد حتت قيادة امل خصيات متعددة  أثبت أن املسيح الدجال ظهر بش  ، 

ب إليه بنى إرسائيل  ائيل الذى ينس س ، وهو إرس مثلام فعل إبلي ن بعد حتديه هللا  ح من املنظري بن آدم الذى أصب

الفرعوين  إلله ست  إلله سوحرف اليهود التوراة ليزعموا أن إرسائيل هو يعقوب ، وهو ا وتخ اهلكسوسى وا

ين و جل لبنى إرسائيل، اإلله بعل الكنعا ُ ىف عرص موسى ، وهو عزير الذى قالت وهو السامرى الذى صنع الع

التوراة ، وهو اجلبت ىف االيهود أنه  بن اهللا وهو حمرف التوراة وكل الكتب الساموية السابقة ، وهو بلعام بن بعور يف 

،القرآن ، وهو الرجل الذى قال اهللا عنه  خ منها  فانسل ح أو سوتخ الساحر  انه آتاه آياته  لكاهن وسطي ق ا ُوهو ش
شهري   .الخ ........العربى ال

ىف هذه الرؤيا نية العظيمة  التي و حدث عن الزا اهللا سبحانه وتعاىل رشحتت ن هذا الوحشحقائق   الذي  أخرى ع

حلا التي لية ،يسيطر عىل األمم املتحدة وجملس األمن وكل القوى العظمى السابقة وا  .ستظهر مستقبالً  و

الرؤيا هنا تتحدث عن التمهيد ي و حدث عىل األرض لقيام الذ ة  هي التيالثامنة مرباطورية اإلسي  إمرباطوري

ح الدجال ، أما إل يف املسي املسيح  إمرباطورية(ة يرمرباطواإلصحاح الثالث عرش فالرؤيا كانت تتحدث عن هذه ا

الفتن و) الدجال  .ستتحالف معه  التي  هبا ، والدولسيأيت التي الرشوربعد خروجه ، وعن 

ن هذا الوحش  :ورءوسه السبع وقرونه العرشة  القرمزي واآلن تعالوا لنفك األلغاز والرموز املذكورة بالرؤيا ع

محر رمز للصهيونية العاملية القرمزي الوحش: ًأوال  آلن املسيح  التي األ حيركها من خلف الستار ا يديرها ، و

والتي ل ،الدجا التهمت  ن خالل تنفيذ بروتوكو د األرض خلروجه م إبليس التي ه باالتفاق مع   وقد رشحنا. وضعها 

ة النورانينييف  حرك ا  تها وأسسو بتبنى الربوتوكوالت وإعادة صياغ قاموا   الفصل األول أن الروتشيلديني الذين 

حلركات الصأصبحت فيام التي  ن شعاريهبعد احلركة األم لكل ا ت ونية كا مجيع احلركا م الدرع األمحر ، و ه

فهو لون الدم والنار ، واللون محر ،  باللون األ ن ، فهو شعار  الذي الصهيونية تصطبغ شعاراهتا  يفضله الشيطا

هم حركت بداية تأسيس  يف الصهاينة منذ  احلديث    .العرص 
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لوحش لذي وقد فرس املالك ليوحنا رس ا ة الزانية  ا  الرءوس السبع والقرون ، ورس) أمريكا(كان حيمل املرأ

التي كانت له ، التي العرش امل كله فقال ميسيطر من خالهل و ىل الع س :  ع ن موجودا قبل زمانه ، ولي ًإن الوحش كا

آلن يف ًموجودا ا ة بعد قليل ، ويمىض للهالك ، ) حي(زمان يوحنا ، مع أنه كائن   ، وهو سيصعد من اهلاوي

جب كل سكان األرض بدأ العاملأسامؤهم غ الذي وسيتع يف ري مكتوبة منذ  حلياة عندما يرون هذا الوحش   كتابة ا

انية  مرة ث  .يظهر 

ح الدجال ن موجودا الذي فالوحش رمز للمسي ًكان حرا طليقا قبل زمان يوحنا بقرون عديدة ، ومل يك ً ه  يف ً زمان

ة ر مرة ثاني يف مع أنه حي ، وهو سيظه فيتعجب من فتنه وقدراته وقوة  ة األيام ،  جاهناي  سيأيت  التيبهئ سلطانه ، وع

م غري مكتوبة د خروجه كل من أسامؤه ْهبا عن خللود يف َ الكفرة الوثنيون  يف كتاب احلياة ، وهو كتاب ا اجلنة ، وهم 

سوا من أهل اجلنة ، ولن يكون هلم حياة فيها ب أهنم لي الء مكتو اآلخرة ، فكتاب احلياة  يف غري املؤمنني ؛ ألن هؤ

ة اآل حليا  .خرة هو كتاب ا

آلن خلروجه ،  األرض ا يمهدون  ح الدجال ، والذين  ة أتباع املسي أيضا رمز لليهود والصهاين الوحش   وقدًو

آلن يف علوا ا   ، ا  ًاألرض علوا كبري يف سبق أن علواوً السالم  يف األرض  م فرتة حكم سليامن عليه  ثم اندثرت مملكته

زماننا  يف زمانه ، ثم ظهرت هلم دولة مرة ثانية يف ودولةّد هلم سلطان ُعقت وتشتت قبل زمان يوحنا ، ومل يوتفر

ة له درج م أقىص  الدجال عىل األرض  يف هذا ، وسيبلغ علوه سيح   .زمن سيطرة امل

يف الثامنة املذكورة هنا مرباطورية اإل هيوتلك ة  فهيهذه الرؤيا ،  ح  العامليةنيةالصهيو إمرباطوري  بقيادة املسي

ه ، روج الذي الدجال عند خ األمم املتحدة  أو و ة  أي سيحكم العامل من خالل  شأها الصهاين ة أخرى جديدة ين هيئ

، أما الرءوس السبع فقد فرسها امللك ليوحنا بأهنا سبعة تالل أو جبال ، وسبعة ملوك مخسة  َيف أوربا مستقبالً  َ

 .ًستقبل امل سيأيت زمانه ، وواحد يف احد موجودومنهم سقطوا ، و

األمم املتحدة  التي السبع قارات هي السبعةفالتالل أو اجلبال  ،  الصهيوين الوحش( تسيطر عليها  ًحاليا 

ح الدجال مستقبالً  املسي آلن ) و الذين يمثلون كل سكان الكرة األرضية ، فاجلغرافيون يعدون قارات األرض ا و

ة -  إفريقيا - أوربا -آسيا :  هي بسبع قارات ة - أمريكا الشاملي   .1القطبيةاألرايض  -سرتاليا  أ- أمريكا اجلنوبي

                                                 
ارف -ف  أطلس املعار-1 املع ة دار    .4 ص - مؤسس
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ا انتهت كقوى عظمى قبل زمان يوحنا ، وهى  فهي أما امللوك السبعة مرص : سبع قوى عظمى ، مخس منه

 .وآشور وبابل وفارس واليونان 

اه( زمان يوحنا  يف  كانت موجودةإمرباطوريةو َ ش ه ُأو زمن عيسى إذا سلمنا أن م يسى علي د هذه الرؤيا هو ع

 .الرومانية  مرباطورية اإلهى، و) السالم 

نارؤال يف  قيلالتي السابعة اإلمرباطوريةأما  األطلنطي حلف فهي يا أهنا ستظهر بعد زمن يوح  .بزعامة أمريكا  

ن سيتحدون مع بعض مرباطورية اإلبقايام  فهأما القرون العرشة ُالرومانية الذي ة َّ يف هناي ًهم ويشكلون حلفا 

جموالزمان ةً ، وهم حاليا امل األوروبي إلنشائها ، التي عة  في تسعى دول غرب أوربا  ح أوربا ف يف الغالب ستنج  

ن  وإيطاليا وإسبانيا 10إنشاء هذه الوحدة ، وستتشكل م فرنسا وأملانيا  ىل رأسها  بالقطع ع  . دول من أوربا سيكون 

ة  ن بعدد أكرب من العرشة ، ولكن تكون القوى املؤثىف مرحلتها األوىل وقد تتشكل الوحد والذي رة فيهم 

، أو يكون هلذه الوحدة هيئة أو جملس من  دول منهم 10فقط  هي  ويؤثرون فيها ويضعون هلا سياساهتااحيركوهن

املجلس ملزمة لباق10 منهم ، وتكون قرارات هذا  ة تضم كل ي دول   أعضاء املجموعة ، أو تكون للمجموعة هيئ

جموعة ولكن يكون لعرشة دول فقط داخل اهل  .» الفيتو«يئة حق أعضاء امل

لقرون العرش هي وهذه القرون العرشة ىل رأس الوحش اهلائل  النبي شاهدها التي ةًأيضا ا ف ( دانيال ع حل

الذي ،) األطلنطي لعظمى يف رآه  ، التي رؤياه عن القوى ا م  مري بن   ستظهر قبل خروج الدجال ونزول عيسى 

التي  يف هارشحسنو الثاالفصل  نيال حلف  ففيمن هذا الكتاب ، لث  ة  األطلنطي هذه الرؤيا شاهد دا منذ بداي

دما أكملت دول أوربا ) أمريكا ( نشأته عندما كان القرن الصغري  حللف ، وحتى هنايته عن ًمسيطرا عىل هذا ا

 ) . دول مؤثرة 10(  هلا قرون عرشة حبوحدهتا ، وأص

بإلغاء األمم املتحدة بعد تدمري أ ة  أن يقوم الصهاين ة وهناك احتامل ب إلنشاء هيئ ع دول أوربا  مريكا ، ويسعون م

يف أخرى مشاهبة هلا يف »الفيتو « هلا حق  التي أوربا ، ويكون عدد الدول العظمى  يئة    إىل  دول باإلضافة7هذه اهل

ة  جموعة األوربي  .الدول العرش األساسية للم

ما سبق فالوحش ىل  ة )أمريكا ( كانت جتلس عليه املرأة الزانية  الذي وبناء ع  ، وتستمد قوهتا منه ، وله سيطر

قوى العظمى ىل كل ال لتي  هو األمم املتحدة-األرض  يف ع ن  ا ها الصهاينة الذين يقودهم املسيح الدجال م أنشأ

 .خلف الستار 

ن يفالصهاينة وقائدهم اخلفبالتايل ومعروف أن أمريكا يسيطر عليها الصهاينة ، و  املسيح الدجال هم الذي

آل ن  ومن ثمن من خالل األمم املتحدة املسيطرين عليها ، يقودون العامل ا ذا حدي الحا  م املتحدة س حت األم  :ًأصب
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ىف  الذي السالحفهي  العظمى بام فيها أمريكا ، و خدمه الصهاينة واملسيح الدجال للسيطرة عىل كل القوى  يست

ر  الذي السالح هي نفس الوقت سيط ريكا منه قوهتا ، وت   . الكرة األرضية شعوب ل ك عىلمن خاللهتستمد أم

يل وفيام العظمىيرسم توضيح ي ليها الوحش التي  للقوى   . القرمزي يسيطر ع

 

 

 

 

 

 

 :وفيام ييل توضيح السبع رءوس 

 

 

ب - أسرتاليا- أمريكا اجلنوبية- أمريكا الشاملية- آسيا- أوربا-أفريقيا: ارات هم قارات تالل أو قوالسبع   القط

 . القطب اجلنوبى -الشامىل

  :الوحش القرمزى 

المتحدة ومجلس األمن  األمم 

  تظھر في المستقبلن قرو10
في زمن المجموعة األوربیة : 

  الدجال

  جبال أوتالل أو 7
 قارات

 أو قوى  رءوس7
  عظمي

  :القیادة العلیا 

بقیادة  الصھیونیة العالمیة 
 إبلیس والمسیح الدجال

  :المرأة الزانیة 

 أمریكا

 أو قوى  رءوس7
 :عظمى 

واحدة تظھر بعد زمن یوحنا 
 بزعامة وھى حلف األطلنطى

ا  أمریك

واحدة كانت موجودة في زمان 
 اإلمبراطوریةیوحنا وھي 

ة  الرومانی

 سقطوا قبل زمان یوحنا وھم 5
 - فارس- بابل- أشور-مصر: 

ان  الیون
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ا عىل أمريكا *  طبق متام يا تن الرؤ العظيمة أو بابل العظيمة بسفر   :ًأوصاف الزانية 

ر الرؤيا ، وواآلن تعالوا لنعدد أوصاف الزانية العظيمة أو بابل العظيمة املذكورة إ هنا بسف ما  ت ذنرى  ا كان

 :تنطبق عىل أمريكا أم ال 

حر كبري أو حميط - 1 ن أرض صحراوية تقع وسط ب ة عبارة ع لزانية العظيم  . ا

ن - 2 س م ا كأ جارة الكريمة واللؤلؤ ، وبيده بالذهب واحل ة دولة غنية جدا ؛ ألهنا كانت تتحىل  لزانية العظيم ً ا

 .ذهب 

ة- 3 لزانية العظيم سات يف األرض كلها ، هي  ا حالل خلق فهي أم الزنى والرجا ان   .ي ودينيأكرب دولة هبا 

ء القديسني - 4 ة رشبت من دما لزانية العظيم ن رشحنا (  ا ق أ م املسلمون كام سب ن ) ه م أول م ْوأذلتهم ، وه َ
بدمارها   .سيفرح 

ا ، وشعبها خليط من أج- 5 ىل األرض كله ة كانت تتسلط ع لزانية العظيم خمتلفة  ا  .ناس 

ىل خطاطها - 6 ا ع ؛ فنقلوا عنها ، وسارو األمم تأثرت بحضارة بابل العظيمة وعقائدها وأفكارها ونظرياهتا  مجيع   

 .؛ ألهنا كانت مدينة ساحرة مبهرة 

م يف  بابل العظيمة كان هلا معامالت جتارية- 7 جتارها ه نعيمها ، و ا من كثرة  األرض اغتنو  كل أنحاء العامل ، وجتار 

جتارية كثرية جدا أغنياء األرض ، وكان هلا سفن  يف ًأغنى  حر ، وجتار العامل أول م   سيبكى عىل خراهبا نالب

 .ودمارها 

األرض ، ووصل هبا الغرور والكربياء إىل أهنا ظنت أهنا تستعظم بابل العظيمة دولة متكربة - 8  عىل كل أهل 

ع أحد أن يص يف ستظل أعظم دولة  . رضر ييبها بأالعامل ، ولن يستطي

ة الفتاكة عليها ، واملجاعات- 9 ه األوبئ دأ بإرسال ىل الزانية العظيمة سيب خلراب التي  بداية غضب اهللا ع  تسبب هلا ا

الكتئاب النفيساالقتصادي   .يصيب سكاهنا وشباهبا  الذي ، وا

يف  بابل العظيمة كانت تتاجر- 10 ح28  الن  : و التاىل  سلعة ، يمكن تقسيمها إىل عدة قوائم عىل 

ة صناعة احليل» أ« ء الثمينة ، وهى قائم ، :  واملجوهرات واألشيا والفضة ، واحلجر الكريم  الذهب ، 

لؤ  اللؤ  .و

حلرير ، والقرمز : قائمة صناعة الغزل والنسيج واملالبس اجلاهزة ، وهى » ب«  .الكتان ، واألرجوان ، وا

الفاخرة ، وهى » جـ« خلشب الثمني مصنوعات الع: قائمة األثاثات   .اج ، وا

حلديد ، والرخام » د«  .قائمة الصناعات الثقيلة ، وهى مصنوعات النحاس ، وا
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ر ، واللبان : قائمة الروائح العطرية والعطارة ، وهى » هـ« خور ، والعطر ، وامل  .القرفة ، والب

حلربية ، وهى » و« ة وسائل النقل واملواصالت واملعدات ا لعربات : قائم خليل ، وا ت ( ا ز للمركبا خليل رم فا

خليل كانت تستخدم حلربية ؛ ألن ا اليوم  يف ا ت احلربية  كبا  ) .احلروب كبديل للمر

د العبيد : قائمة التجارات غري املرشوعة ، وهى » ح« ع األعضاء البرشية ( ، ونفوس البرش ) ِّالرق( أجسا بي

. ( 

ح ذلك من قول امل- 11 ة كانت دولة مرتفة ، ويتض بعد أن دمرها  بابل العظيم بابل العظيمة  الك ليوحنا وهو ينعى 

مجيعا ، ولن جتديه« : اهللا   .» ًزال الرتف والبهاء 

بابل العظيمة هم أصحاب السفن- 12 يف  أكثر الناس الذين اغتنوا من وراء  حر ، وهم املستوردون  التي  لب ا

حرية حر التي ِّواملصدرون ، ورشكات النقل الب ن السفن الب ية العمالقة العابرة للقارات ، متلك أساطيل م

 .ورشكات صناعة السفن التجارية واحلربية 

الطرب واللهو - 13 بابل العظيمة كانت مكتظة باملغنيني واملغنيات وأدوات   . املدينة العظيمة أو 

األوصاف السابقة كلها تنطبق عىل أمريكا   و
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 :القرآن واألحاديث النبوية  يف أوصاف وأسامء أمريكا

اىل به العزيز  يف قال تع  : كتا             ] م  ]38:األنعا

يف وقال تعاىل ة   ا ما جرى«: التورا يلالقديم أنا اهللا وليس يف اذكرو ال إله مث ، أنا اهللا و ت .  إله آخر  من البداية أنبأ

 » ...بالنهاية ومن القديم بام سيحدث

حاح : عيا إش[  مجة السبعينية -  10-46/9اإلص  ] الرت

جيل  يف وقال تعاىل ليوحنا إلن  :رؤياه الوارد ذكرها با

، بيد..... «  ا .  مفاتيح املوت ومثوى األموات يّأنا حي إىل أبد الدهور  ما رأيت ، وما يكون اآلن ، وم فاكتب 

 » ...سيكون بعد ذلك 

 ] نية  نص الرتمجة السبعي- 18/19/اإلصحاح األول : سفر الرؤيا [ 

لها ، وما حيدث يف مما سبق يتضح أن اهللا أكد نه أخرب فيها بام كان قب أيام نزوهلا ، وما  يف كتبه الساموية الثالثة أ

يف سيحدث بعد ذلك حتى قيام الساعة ، وأكد  .قرآنه أنه مل يفرط فيه من يشء  

ّوقد علمنَا ِ يف َ جيل ، وتأكدنا أهنا   يفهذا الفصل ما ورد من إشارات وأوصاف وأسامء ألمريكا  التوراة واإلن

الكتب ؛ ألنه ال يعقل أن هيمل اهللا ذكرها ، وهى ستكون أشد وأقوى  يف ُذكرت إلمرباطورياتهذه   وأكثرها ا

ًفسقا وكفرا ً ال يأيت يف ّ لعذاب ، و يف  ذكرهاهناية الزمان ، وسيالقى املؤمنون منها أشد ألوان ا  .هذه الكتب  

البعض خطأ أن اهللاو ِ مل يذكر أمريكا يف القرآن ، وكذلك مل يأت هلا ذكريعتقد  ه مل يرد يف َ ث النبوية ؛ ألن  األحادي

يف ذكر رصيح هلاأي  س ئالقرآن أو األحاديث ، وهذا اعتقاد خاط  ِ فالقرآن واحلديث قد يذكران أمريكا ، ولكن لي

نها عىل أ فات يستدل م بإشارات أو أسامء أخرى أو ص ح ، وإنام  ُّبذكر رصي َ  .هنا ختص أمريكا ُ

هرت أمور كثرية ظ ح يف فهناك  يف َأيامنا هذه ، ومل يأت هلا ذكر رصي ىل ذلك   ة ع القرآن أو األحاديث ، واألمثل

ال حتىص ال تعد و ُكثرية  ُّ ُ.   

ال تفصيالت لكل يشء  يف وقد ورد، فالقرآن حيتوى عىل إشارات  ّالقرآن اإلشارة إىل أمريكا عندما حتدث اهللا  

نه وتع  .اىل عن عاد األوىل سبحا
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 أشار إليها القرآن الكريم  التي عاد الثانية هي أمريكا

ن عاد األوىل   :عند احلديث ع
يف قال تعاىل ة حديثه عن  اد« إمرباطوري  : ُأهلكت مع األمم البائدة  التي القديمة» ع          

 ] 50: النجم[ 

لسالم ، وقد وصف اهللا سبحانه عادا القديمة بأهنا عليه» هود «موعاد هم قو خ » عاد األوىل« ً ا ، وحتى تاري

اد األوىل « نزول القرآن مل تأت أمة ينطبق عليها وصف أمة  لتي »ع  قال عنها القرآن  ا           

      ] 8:الفجر[ 

ن وجود ديمةقًوما دام اهللا تعاىل وصف عادا ال بعاد األوىل فالبد م اد الثانية «   ، وما دامت مل تظهر حتى » ع

ال يمنع الساعة ، و بعد نزول القرآن وقبل قيام  ة  ذلك تاريخ نزول القرآن فال بد أهنا ستظهر  من وجود عاد ثالث

ة   .ورابع

ه األستاذ  ا قال اهللا / وأنا أؤيد م حممد عبد  شري  يف -ب ه   العظيم«كتاب لزال األرض  ن أمريكا-» ز اد «  هي  من أ ع

ا مع أوصاف ) أمريكا ( » عاد الثانية « ؛ فأوصاف » الثانية ما قاله اهللا » عاد األوىل « ًتتطابق متام اجع  فتعالوا لنر

اد األوىل « سبحانه وتعاىل عن  وبني » ع ق بينها  اد الثانية« ، ونطاب  .» ع

 

 :)أمريكا(» لثانيةعاد ا« و » وىل عاد األ« الصفات بني  يف أوجه التطابق

ه وتعاىل- 1 اد األوىل « قرآنه الكريم  يف  وصف اهللا سبحان ن هلا نظري» ع مل يك عرصها والعصور  يف بأهنا دولة 

خ نزول القرآن ، وذلك يف السابقة والالحقة هلا ، وحتى تاري  : قوله تعاىل               

                           ] 8- 6: الفجر[.  

لها ق مث ُووصف اهللا لعاد بأهنا مل خيل ن الدول يف ّ غريها م دمة عىل  ىل أهنا كانت دولة متق يف البالد يدل ع ء   كل يش

 .، وكانت دولة ذات حضارة مبهرة وعريقة 

  وقوله    يف  أهنا كانت متقدمة ومتطورةيفيد أصول البناء والتشييد واهلندسة املعامرية ؛ ألهنا  

. العامد ( ٍاستطاعت بناء مبان شاهقة عالية ثابتة مثل اجلبال  حاب األمريكية تقف ثابتة مثل اجلبال )  وناطحات الس

بتة مثل اجلبال » عاد األوىل « ، لكل من ينظر إليها ، مثلام كانت مبانى   .ثا
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سها ، واستكربت- 2 ،  يف  اغرتت عاد األوىل بنف ألهنا كانت دولة جبارة ظاملة غري عادلة  بغري احلق ؛  األرض 

يف وظنت ار القرآن الكريم  اهللا لن يقدر عليها ، وقد أش ىل وجه األرض ، وأن   إىل نفسها أهنا أعظم قوة ع

لك  : قوله تعاىل  يف ذ                                    

                            ] وقوله تعاىل ] 15: فصلت ، :    

         ] 130: الشعراء[ 

قد استكربت ، ف يف وأمريكا مثل عاد األوىل  ىل وجهاألرض بغري احلق  ال ها  ، وطنَّت أهنا أعظم قوة ع ، و

حانه  ت قوة اهللا سب ، تعاىلتعاىلوتستطيع أية قوة أن تقف أمامها ، ولو كان ا   لك علوا كبري ً اهللا عن ذ ً. 

السابقون واحلاليون  ريكا  أكثر من مناسبة أن  يف )ًح زعامؤهم القادمون أيضاوسيرص( ّوقد رصح زعامء أم

يف أعظم قوة هي أمريكا ه األرض   ىل وج م قوة ع حلديثالتاريخ ، وأعظ ه ىف العرص ا س ما كان يرصح ب َّ ، وهو نف ُ

ا قوة « : قوهلم ب زعامء وملوك عاد األوىل من ُّمن أشد  ْ َ «. 

ة باحلد» عاد األوىل «  كانت - 3 ة مرفهة ممتلئ ح دولة غني اهنا كبري جدا ، ويتض ًائق وأماكن الرتفيه ، وتعداد سك

لك من قوله تعاىل  : القرآن عىل لسان هود وهو يعظهم  يف ذ                

                         ] 134 -  131: الشعراء[.  

نعامها  هي فاجلنات والعيون لكبري لسكاهنا ، وكثرة أ د ا احلدائق وأماكن الرتفيه ، وكثرة البنني تشري إىل التعدا

إلضافة-  .ها ، وأمريكا ينطبق عليها نفس األوصاف ِ تشري إىل غنَاها ورفاهية شعب- ما سبق أي  با

ن معامالهتا التجفق كلن كانت عاد األوىل ت- 4 أرباح م يأتيها من دخل أو  ء ما  ىل بنا  ارية مع الدول األخرى ع

شآت الرياضية واملسارح ودو السينام  منشآت اللهو والرتفيه واللعب والتسلية ، بام يشبه ما نعرفه اليوم باملن

إلنتاجيومدن املاله خ ..    السينامئي ومدن ا  .إل

ح ذلك من قوله تعاىل عىل لسان ه  : ود وهو يوبخهم ويزجرهم ويتض               ]

  .]128: الشعراء 

ه رهو ما حيصل عليه من أج: ع الفرد ي ، فر)الناتج القومى (هو دخل الدولة واألفراد: ع يفالر  مقابل ما يؤدي

جة عملياته الت: ع التاجر يمن عمل ، ور نتي ن : جارية ، وريع الدولة ما حيصل عليه من أرباح  ه م ما حتصل علي

للعبث نوعاد كانوا يب، دخل  هم آيات   .ٍون بكل ريع
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املرح  هي :وهنا بكل ربع حيصلون عليه بنكانوا ي التي وآيات العبث لرتفيه واللعب والفكاهة و أماكن اللهو وا

التسلية   ....و

ل أمريكا تقريب ْ ًا تنفقه عىل وسائل اللعب واللهو والتسلية َوحال أمريكا اليوم حال عاد األوىل ، فكل دخ

ففيها من هذه األماكن ما ال نظري له الرتفيه ،  يف و ت   ة دولة أخرى من بلدان العامل اليوم ، ففيها أكرب املنشآ أي

يف الرياضية العامل كمدينة والت يف  املالهي كمدينة هوليود ، وأكرب مدن السينامئي العامل ، وأكرب مدن اإلنتاج 

الت ، وفيها أكرب كم من دور السينام وصاالت الغناء والرقص والرتفيه يزند يها أعظم قاعات لالحتفا  .ِّى ، وف

أكثر وسائل الرتفيه والتسلية انتشارا إلضافة إىل التليفزيون وهو من  يف كل بيت ، سواء يف ًهذا با يف أمريكا أو   

ج التليفزيونية ىل الربام ن ما ينفق ع كله ، لك مل  يف مريكا يفوق مثيلهأ يف العامل  ة كل دول العا ، والسيارات الفاره

حاب  حات الس املبانى الضخمة وناط ن أدوات الرتف والرتفيه ....و خ كلها م  .ال

تنتج أدوية  التي مصانع إلطالة أعامر البرش ، مثل مصانع األدوية:  أي ،» للخلد«ِّ شيدت عاد األوىل مصانع - 5

شاب ق عىلأو مستحرضات كياموية أو أع ة تدعى أهنا تطيل حياة البرش ، وينطب خللد« مصانع َّ طبي هذه » ا

جلثثًأيضا مصانع  ةحتنيط ا ا  أي  ، أو أو حفظ اجلثث أو إعادة استنساخها باهلندسة الوراثي ن هذ يشء آخر م

 .القبيل 

ح ذلك من قوله تعاىل عىل لسان هود   : ويتض               ] 129:الشعراء[ 

بإعالن  يف ومثل هذه املصانع موجودة ومنترشة اليوم أمريكا ، فكل يوم تطلع علينا رشكات األدوية األمريكية 

ن فريق علامئها من الوصول  أو َّ، تدعى أنه يطيل العمر ، أو يعيد الشباب إىل حيويتإليه عن منتج جديد متكَّ ه ، 

خوخة  خ.. يقىض عىل الشي  .إل

ىف صاحب  يف ويوجد ًأمريكا حاليا أيضا ثالجات حلفظ جثث املوتى من التحلل ، نظري مبلغ يدفعه ورثة املتو ً

خرجون اجلثة ، ويعيدون إليها احلياة ، ويعود صاحبها  بعد سنوات ، فيست م العلم  ىل أمل أن يتقد ة ع فوظ جلثة املح ا

لدا ُ ًخم حلفظ جثت1َ بلغ  ع م ه بدف الشخص قبل موت نا يقوم  ه ً ، وأحيا لعمل باستالم جثت لقائمني عىل هذا ا ه ، ويوىص ا

 .وحفظها 
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بدال منها رأسا ب»  تايلورثإليزابي« املمثلة قامتوقد  ا رأسها بعد موهتا ، ويركبوا  ًذلك ، وأوصت بأن يقطعو ً

حياة بعد حفظها ذا أعادوها لل مجيلة ، حتى إ فتاة  يف ل   .1الثلج تعود بوجه شابة مجيلة 

األغنياء  ال من قلبهمويوىص بعض  ب هلم بد ضع قلب شا يف ًشاخ قبل حفظهم جثثا الذي ًمن كبار السن بو  

حلياة مرة أخرى تشبه مصانع التخليد  الثلج ، وهذه الثالجات اخلاصة بحفظ جثث املوتى عىل أمل إعادهتم إىل ا

بإنشائها التي  األوىل تقوم   .كانت عاد 

اح والتغ- 6 لرصد الري م  يف ريات كان لدى عاد األوىل علامء  خيربوهن الطقس ، يقرأون هلم األحوال اجلوية و

غريات ، هبا  ن هذه الت ا يقرأو ال شك أن هؤالء العلامء كانو ة ، و جلوي د ا ء األرصا فه اليوم بعلام نعر مثل ما 

لك من  لدهيم ، ويتضح ذ موجودة  أجهزة رصد  ة رصد من خالل  ح املهلك  التي هؤالء العلامء للري

ف م ،  ح فيها مطر أرسلها اهللا إليه ا أهنا ري فأكد اهللا أهنا العذابًاخريحيمل ظنو  ، كانوا يطلبون  الذي  هلم 

جلهم به إن كان  ستع    : ، قال تعايلمن الصادقنيْمن هود أن ي

                                                         

    ] 25-24: األحقاف[.  

الء العلامء ء هل فرصد هؤ لدهيا علام ًذه الريح من عىل بعد وهى تقرتب من أوديتهم يؤكد أن عادا األوىل كان  ْ ُ

ىف الغالب يكون هؤالء العلامء علامء فلك أي يف لرصد الرياح والتغريات صد النجوم ًا ، يقومون برضالطقس ، و

ن عاد األوىل الكارثة ستطيعوا أن يمنعوا ع ء مل ي الء العلام الكواكب ودراستها ، لكن هؤ  .ْحلقت هبا  التي و

أن اوأمريكا لدهي ضا  ا أي طيعو أكثر تطورا إال أهنم لن يست ً مثل هؤالء العلامء ، وإن كانوا لدهيم أجهزة رصد  ً

 .يرصفوا عنها ما سينزله اهللا عليها من نكبات 

ا غري مم م كانو ، لكنه ة  ة ومتطورة علميا ، وذات حضارة عظيم متقدم ا األوىل كانت دولة  ًا سبق يتضح أن عاد ً

م  أزال اهللا حضارهت ،  . وأباد شعبهامؤمنني ؛ ف ة  ة متطورة علميا ، وذات حضارة عظيم ًوأمريكا كذلك دولة متقدم

لن تستطيع بقوهتا أو حضارهتا أو علمها ري عاد األص إيامن ؛ لذا سيكون مصريها نفس مولكنها حضارة بال وىل ، و

ن عذاب اهللا عنها  يئا م ًأن تصد ش َّ ُ. 
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ن  قدما م أكثر تطورا وت ن األمم البائدة ؛ ألن علم أمريكا  غريها م أكثر من  ع بحامية  ال يظن أحد أن أمريكا تتمت ًو ً

حانه وتعاىل أكد أن سابقة ، فهذا اعتقاد خاطئ ؛ ألن اهللا سب م ال اعلوم األم أكثر منا قوة وآثار  ً األمم السابقة كانت 

  :قوله تعاىل  يف األرضيف                                 

                        ] 9:الروم[.  

كثر آثارا األسبقون أشد منا قوة ، وأ ال يمكن أن يكون  يف ً وبالقطع  ا   ال إذا كانو ا هلا منا ، إ تعمري ًاألرض ، وأكثر 

،  يف متقدمني ومتطورين حاب الفكر إىل أن األولني صعدوا إىل القمر  احلياة ، وقد ذهب بعض أص الت  شتى جما

جهزة مثل التليفزيون والراديو وصنعوا القنابل النووية قبلنا ،  . وصنعوا أ

شريان إىل أن األمم البائدة كانت أمما و ًالقرآن وآثار األولني املعامرية الباقية عىل األرض حتى اآلن يؤكدان وي

م وًمتقدمة ومتطورة علميا  ن يكون شاسعاىف التقدم الفرق بيننا وبينه يف ًل  .الغالب واهللا أعلم  

ال ننس أن هناك حكا جد فيها روايات تتحدث عن العني َو ة مما نطلق عليه األساطري ن ًيات وقصا قديم

ه التي السحرية ىل مكاهنا التي كان بطل القصة يرى من خالهلا مكان حبيبت ، فيتعرف ع حث عنها  ه  الذي يب يبعد عن

الف األميال   .مئات أو آ

ص مل تكن كلها من نسج اخليال ، بل كان هلا ما يشبه القص حدث عنه  الذي الواقع والزمن يف هافمثل هذه  تت

بالتليفزيون ليوم  رفه ا ما نع ع من خالله أن  أو الكمبيوترالقصة أو األسطورة ، وهذه العني السحرية تشبه  فنستطي  ، 

يف ِّ أي حدثدهنشا آلن العامل   الف الكيلو مرتاتيبعد عناا  .  آ

 يف يشء أي مكان دحتدينستطيع من خالهلا  التي يةًوتشبه العني السحرية أيضا ما نعرفه اليوم باألقامر الصناع

 .العامل  يف مكان أي  التليفزيون إىلونقل صورته عربالعامل 

إلضافة إىل أشياء أخرى كثرية وردت ن التقدم يف ّهذا با يف  العلمي هذه األساطري كانت تشري إىل وجود نوع م

نذكر منها أيضا البساط السحر  ، هكان الذي يًاألمم البائدة  يف مكان يريده أي اهلواء إىل يف  حيمل صاحبه ويطري ب  

، فهو يشبه اليوم الطائرة الفضاءالعامل    . وسفن 

ال يعقل أن يكون كلها من نسج اخليال ؛ ألهنا لو كانت من نسج خيال الكاتب فهو خيال  األمثلة كثرية ، و و

يف ٍكاف ء أهل زمانه لتحقيقه بشتى الطرق و  مل علام ه ألن حي ا  علمي الوسائل ، فكل تقدمحد ذات خليال ؛ لذ بدأ با

ت دوجإن هذه األساطري كان هبا خيال مستمد من واقع كان مو: فاألرجح أن نقول  ًا ، ومن وسائل علمية كان

بعد ، كانت متوفرة ؤية ومشاهدة عن  ل نقل ومواصالت ، وأجهزة ر الت ومعدات ووسائ ن آ ْمتاحة ، وم تلك  يف ُ

ة   .العصور البائد
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فات تعقيب  : وإضا

حضارات  حث مظاهر التقدم العلمى والتكنولوجى لل ىف ب األوىل قبل أن أرشع  ة  الكالم السابق ذكرته بالطبع

ة ، وقد  فرعوني حلضارة ال بعد ذلك عىلالقديمة وعىل رأسها ا ة أطلعت  ق والربديات الفرعوني ن الوثائ  الكثري م

الكتب واملخطوطات القديمة واالكتشافات األثرية  د تقدم علمى وتكنولوجى بالعصور التى و تثبت حقيقة وجو

الع : القديمة ، وأوردت هذه املعلومات بكتابى  إلط ىل من يريد ا تكنولوجيا الفراعنة واحلضارات القديمة ، فع

ب  ىل هذه املعلومات أن يرجع هلذا الكتاب ، ويمكن حتميل نسخة إلكرتونية منه من مدونتى عىل موقع مكتو ع

دمة السابق ذكر عنواهن باملق   . ا 
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 :أمريكا  ى هاألحاديث النبوية يف العدو الواقع خلفنا وخلف أوربا
ر أمريكا فنا عىل موضع ذك ا يف بعد أن تعر حب أن نتعرف عىل مواضع ذكره  : األحاديث النبوية  يف القرآن ن

حلديث األول   :ا

حا آمنا«: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا  الروم صل حلون  ًتصا ً وراُ هم ، فتسلمون ئً ، وتغزون أنتم وهم عدوا من 

 .» ....وتغنمون

محد وأبو داود ، وصححه األلباين[  ه أ جلامع 5424حتقيقه ألحاديث املشكاة برقم  يف روا ح ا  ] وىف صحي

اود قال  ىف رواية أخرى ألبى د ، فتغزون أنتم وهم من ورائكم«: و حا آمنا  الروم صل حلون  ًتصا ً... «. 

يت ح أن إحدى الروايتني حددت ومن الروا خلريطة هلذا العدوني يتض ىل ا ىف ع جلغرا ، املوقع ا  خلف بالد الروم 

فأ اية األخرى حددت موقعه خلف بالد العرب ،  الرو حيح ؟؟ّيو لص لروايتني هو ا . ا   

حيحتان ؛ ألنه حلديث اكتشفت األمريكتان ، وهى أرض تقع خلف بالد  يف الواقع أن الروايتني ص ُالعرص ا

با) بآسيا وإفريقيا( ، وخلف بالد املسلمني ) أوربا(روم ال ىل  الذي ، وعدونا وعدو أور يقع خلفنا وخلفهم ع

يرة عندما ننظر إليها ككرة مستد ة الكرة األرضية  هي خريط حت عدوة   ة ، فقد أصب حدة األمريكي الواليات املت

دوة للمسلمني ، بل وعدوة للعا  .مل كلهألوربا وع

ىل خ طي عرض وأمريكا تقع ع َ ْريطة الكرة األرضية بني خ الدول  من جهة اخللف درجة60 ، 20َّ  ، ومعظم 

طي عرض  َ إلسالمية ، وكذلك دول أوربا تقع بني خ ْا ة للخريطة درجة60 ، 20َّ اجلهة األمامي   . من 

  )املحيط(مدينة القاطع الواقع عىل البحر األخرض 

ريكا  هي بفتحهاملسو هيلع هللا ىلص  النبي نبأناالتي   :أم
ى ، تكونملسو هيلع هللا ىلص  النبي عن الفتن واملالحم نبأناملسو هيلع هللا ىلص  النبي يثىف أحاد ة تشهدها الكرة  هي بمعركة كرب أكرب معرك

ة ، وهذه املعركة أطلق عليها شأهتا وحتى قيام الساع م ملسو هيلع هللا ىلص  النبي األرضية منذ ن ني  عق، وست» امللحمة الكربى«اس ب

حديد املجموعة األوربية( املسلمني والروم  لت أو با  ).السنوات القادمة  يف تظهر كقوة عظمىس التي دول أوربا 

ف عندهم باسم معركة  ه املعركة أيضا ، وتعر جيل عن هذ ُكام حتدثت التوراة واإلن م . » هرجمدون«ً وهى عنده

مريم ، وخروج يأجوج ومأجوج يسلسلة من املعارك تبدأ قبل خروج الدجال ، وتنته  . بنزول عيسى بن 

األحداثملسو هيلع هللا ىلص  النبي وقد حدثنا جيل بشأن هذه املعركة ب ذكرتي  التبنفس  اة واإلن  .التور
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التي بالتفصيل عن األحداث السياسية العربية والعاملية النبي وحدثنا ه   ء هذ ستقع عىل األرض قبل وبعد وأثنا

ة ، وعن أحداث هذه املعركة بالتفصيل  اثها . املعرك قد فصلت ألحد ُوليس هنا جمال احلديث عن هذه املعركة ؛ ف ْ َّ

األحداث  قة هلاو سابقة والالح حلرب العاملية القادمة«:  كتايب  يفال يف ا  .» الرشق األوسط 

النبي وما هيمنا هنا هو حديث قد ملسو هيلع هللا ىلص   ىل البحر األخرض ، املحدق بالدنيا ، ف ح مدينة القاطع الواقعة ع عن فت

حمة الكربى ستنته ثرهيأخربنا أن املل بعد فناء أكثرنا وأك ،  بانتصار املسلمني عىل الروم ،  ح املسلمني م  وبفت

إلسالم فيها للفاتيكان وروما  . وكل دول أوربا ونرش ا

ا  القاطع ، تقملسو هيلع هللا ىلص ثم نبأن ة  ة سامها مدين ح مدين حدق بفت البحر األخرض امل ة ايبالدنع عىل  حنا هلذه املدين  ، وبعد فت

ح الدجال  ىل احلديث. خيرج املسي ر هذه ذي  الوقبل أن نحدد أين تقع مدينة القاطع تعالوا لنتعرف ع ْ ِورد به ذك

ا كثريا يف ًاملدينة ؛ ألنه سيفيدن ىل   . الكرة األرضية  خريطةحتديد موقعها ع

ء«: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا عنه ، عن رسول اهللا عن حذيفة بن اليامن ريض إرسائيل ، فسباهم  بني 1غزا طاهر بن أسام

منها محل  ا بالنريان ، و ، وأحرقه بيت املقدس   ْ َوسبا حيل ْ ، حتى أوردها رومية البحر أ يف َ َلفا وتسعامئة سفينة حىل ً 

ليا-روما (  .» )ً إيطاليا حا

سري  املهدي ليستخرجن«: يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا : قال حذيفة  م ـي ذلك حتـى يـرده إىل بيـت املقـدس ، ـث

ْومن معه حتى يأتوا خلف رومية ، مدينة فيها مائة سوق ، داد  أي  (يكل سوق مائة ألف سـوق يف َ  التجـار فيهـا أن تـع

ـدنيا ، ) 10.000.000 حـدق بال ىل البحـر األخـرض امل فيفتحوهنا ، ثم يسريون حتى يأتوا مدينة يقال هلا القـاطع عـ

ال أ أمر اهللا تعاىل ، طول املدينة ليس خلفه إال ـر  ح الف باب ، وذلك الب ْلف ميل ، وعرضها مخسامئة ميل ، هلا ثالثة آ َ

ك البحـر جعلـه اهللا ؛ ألنه ليس له ) سفينة(حيمل جارية  قعر ، وكل يشء ترونه من البحار إنام هـو خلجـان مـن ذـل

حلافظ أبو نعيم يف [      .» تعاىل منافع البن آدم  .] » مناقب املهدي«أخرجه ا

ليامن عن رسول اهللا  ن حذيفة بن ا ىف رواية أخرى ع حه لرومية  املهدي قصةيف ملسو هيلع هللا ىلص و والفاتيكان(وفت قال ) روما 

ِّثم يكرب.... «:  فيسقط حائطها ُ أربع تكبريات ؛  ها  خللق فيها . ون علي ة ألهنا كرمانة من كثرة ا َّوإنام سميت رومي ِّ ُ ..

ا » طاجنة«ثم يسريون حتى يأتوا مدينة يقال هلا  يأتوا مدينة يقال هل ، وهى » القاطع«فيفتحوهنا ، ثم يسريون حتى 

ىل البحر ارية  الذي ع  . فيه - يعنى سفينة -ال حيمل ج

                                                 
يف رواية أخرى قال -1 س«:   اهر بن أسامء«ًال من بد» طيالي لروماينيسوطيا ل، » ط قدس ، وقد يكون اسم هو تيطس ا ذي غزا بيت امل   ال

اهر بن أسامء« لرتمجة العربية لال» ط س «سم الروماينهو ا تيط س أو   .» طيالي
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 يا رسول اهللا ومل ال حيمل جارية ؟: قيل 

دم هلا قعور: قال  حر جعله اهللا عز وجل منافع لبنى آ جان ذلك الب  فهي ْألنه ليس له قعر ، وإن ما ترون من خل

السفن   .حتمل 

عبد اهللا بن سالم : قال حذيفة  قال  حلق ، إن صفة هذه املدينة والذي :ف ،  يف بعثك با لتوراة طوهلا ألف ميل  ا

مخسامئة ميل وعرضها  . 

سيخرج منها :  أي (هلا ستون وثالثامئة باب ، خيرج من كل باب مائة ألف مقاتل .... «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا 

ء فيسقط حا)  مقاتل36.000.000 أربع تكبريات  ِّفيكربون عليها  ع ئُ م يقيمون فيها سب ، ث طها ، فيغنمون ما فيها 

يف بلغهم أن الدجال قد خرج إىل بيت املقدس ، في1سنني ، ثم يقفلون منها ة أصبهان   .» هيودي

 ] سننه  يف أخرجه اإلمام أبو عمرو املقرى[ 

هوعن عىل بن أبى طالب ريض املهدي قصة يف  اهللا عن م يتوجه..... «: قال   ن مدينة القاطع إىل  املهدي ث م

فينز م ْأن خيرج الدجا ويقيم هبا إىل.. لون شام فلسطني القدس الرشيف بألف مركب ،  ل وينزل عيسى بن مري

فيقتل الدجال لسالم ،    .2» عليه ا

ج اآليت   :ومن جممل هذه الروايات نستنت

لك يطالياإًأن املسلمني سيقومون بفتح روما والفاتيكان أوال ، وهى  ان ذ يف -ً طبقا لألحاديث - ، وك هناية  

لروم  سلمني وا يف ، ثم ورد) دول أوربا ( امللحمة الكربى بني امل ة بعض ا  لروايات أهنم توجهوا من روما إىل مدين

ْطوهلا ألف ميل وعرضها مخسامئة ميل ،» القاطع«خلف روما يقال هلا  تها:  أي َ حوايل مساح  كيلو 1.280.0000 

حددها عبد اهللا بن سالم اليهودى الذى أسلم ن وقد يكون املقصود مرت مربع ة مل حيددها النبى وإنام   ، وهذه املساح

ص لة الكليةهبا مساحة عا ليس مساحة الدو   .مة هذه الدولة و

حر الكبري ، وهو جمموع  الب لبحر املحيط ، أو  حدق بالدنيا ، وهو ا امل ىل البحر األخرض  وهذه املدينة تقع ع

بالكرة األرضية  حيطات املحيطة  جلنويب الشاميلي ، والقطبي ، واهلندي، واهلاد األطلنطي املحيط( امل . ، وا  (  

                                                 
وهنا : يقفلون منها -1  . أي يرتك

ار امل-2 يف أخب   .201 - 199 ص -  املقديس-نتظر  عقد الدرر 
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كر  قد ذ حلموياقوت«ف يف »ي ا جم البلدان«كتابه   م » مع ه بعض املؤرخني اس ق علي أن البحر املحيط كان يطل

لدنيا  إحاطة اهلالة بالقمر ) الكرة األرضية ( البحر األخرض ، وهذا البحر حييط با  .كلها ك

حار األرض بأهنا تعترب خلجان خارجة من هذا البحر ، وأنه بحر ليس له قعرملسو هيلع هللا ىلص  النبي وقد وصف ؛ ُمجيع ب

 .ًألنه عميق جدا 

يف وورد نها إىل مدينة   ع » طاجنة«َّروايات أخرى أن املسلمني بعد فتحهم لروما توجهوا م ، وهى مدينة تق

حر األبيض املتوسط ، ثم قال  ىل الب لواقعة : بإسبانيا ، وتطل ع ة القاطع ا ح هذه املدينة إىل مدين ا بعد فت م توجهو إهن

ىل املحيط   .» قرطاجنة«تعرف اليوم باسم » طاجنة«نة ، ومدي) البحر األخرض(ع

بن  ىف رواية عىل  ة :  اهللا عنه قال بى طالب ريضأو قدس بأ» القاطع«إهنم رجعوا من مدين ب لإىل بيت امل ف مرك

الشام :  أي ، ن هناك عرب املحيط ، ومنه إىل البحر املتوسط ثم إىل   .ساروا م

حيط ه دول أوربا ه التي ًونظرا إىل أن امل ع علي فمعنى ذلك أن مدينة  األطلنطي و املحيطتق قع » القاطع«،  هذه ت

حيط ىل امل  .ًأيضا  األطلنطي ع

حيط: إذن  بمعنى أدق تقع خلف أوربا  األطلنطي هذه املدينة تقع عىل امل ؛ أو   .، وتقع خلف إيطاليا وإسبانيا 

ا ، ففيها طبقا ملا ورد باألحاديث  دد سكاهنا كبري جد ة ع ًوهذه املدين ب ) عرشة ماليني  ( 10.000.000ً صاح

حاربة املسلمني عند وصوهلم إليها  خيرج من جنودها مل ( 36.000.000متجر ، و  .مقاتل ) ستة وثالثون مليون 

فهي ًوهذه املدينة مساحتها كبرية جدا ، ما 2كم1.280.000 حوايل تبلغ   ، وهى مساحة تساوى مساحة 

ىل امل6يقرب من   ، أو تساوى مساحة ثالث  وفرنسابدون إسبانيا األطلنطي حيط دول أوربية من الدول املطلة ع

يكون  ن بينهمدول منهم   . إسبانيا وفرنسا م

يل وفيام األوربيةمساحة ي حيط1 الدول  ىل امل حيط األطلنطي  املطلة ع حر الشامل املتصل بامل  : األطلنطي وب

 2 كم547026   فرنسا

 2 كم504748   إسبانيا

ة  2م ك356350   أملانيا املوحد

يا  2 كم244813   بريطان

 2 كم70280   إيرلندا

                                                 
س-1   .82 ص - 1989 اإلصدار الثامن -  وزارة الرتبية والتعليم املرصية- العريب  األطل
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 2 كم91971  الربتغال 

 2 كم43043  الدانمرك 

 2 كم324219  النرويج

 2 كم30507  بلجيكا 

 2 كم33612  هولنده 

العتبار أن دول  يف مع الوضع نيا تطل عىل بحر الشامل ، وليس عىل املحيطكرالدانما جيكا وأملا   وهولندة وبل

 .مبارشة األطلنطي 

يل فيامو  :خريطة توضح مواقع هذه الدول  ي

 

 

افيا كل دول أوربا تقع جغر لسابقة يتضح أن  خلريطة ا يف ًومن ا ف   ال يوجد دولة منها تقع خل ة واحدة ، و منطق

ج والسويد وفنلندة ، يف تقع فهي األخرى باستثناء النروي  .شامل أوربا  
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حديد املدن ا جد ولو نظرنا مرة أخرى إىل الكرة األرضية لت أمريكا الشاملية ، وسن جد مدن  فها فسن  - لواقعة خل

ىل خط عرض دول أوربا  ة ،-ع األمريكي حدة  لواليات املت املدينة الواقعة خلف إيطاليا وخلف إسبانيا  فهي  ا

ىل املحيط اهلاد األطلنطي ًوخلف أوربا ، وتقع أيضا ع حلديث يو حر األخرض املذكور با  . ، ومها جزء من الب

ا مريك ا ومساحة أ حلديث ، فمساحته ذكورة با ً ،وعدد سكاهنا طبقا لتقدير 2 كم9.363.389 تفوق املساحة امل

ا 1 نسمة236.634.000 حوايل 1985سنة  ة للنبى حدده بالروايات املنسوب ة املذكورة  ال ننسى أن املساح  ، و

ة الن ن الروا  .اقلني للحديثعبد اهللا بن سالم وليس النبى فقد يكون فيام ذكره بن سالم خطا منه أو م

ًذكرناهم سابقا طبقا لتقدير سنة  التي أما عدد سكان الدول األوربية  55 حوايل فرنسا:  ييل  ، فهو كام1985ً

ال  مليون ، الربتغ3.5ً مليونا ، أيرلندا 55ً مليونا ، بريطانيا 77ً مليونا ، أملانيا املوحدة 38 حوايل ًمليونا ، إسبانيا

 . ماليني 5رك ً مليونا ، الدانام14 ا ماليني ، هولند9، بلجيكا يني مال4 ماليني ، النرويج 10

ة هبا ملسو هيلع هللا ىلص  النبي وقد ذكر منها عند فتحهم هلا 10أن هذه املدين ة املسلمني  خرج ملقاتل  36 ماليني تاجر ، وسي

فإذا كان عدد اجلنود  سكان فيها 10ً مليونا ، والتجار 36مليون جندى ،  تعداد ال   .؟؟ ماليني فامذا يكون 

إيطاليا وإسبانيا وأوروبا ، هي نخلص مما سبق إىل أن أمريكا ذهب إليها  والتي مدينة القاطع الواقعة خلف 

حلربية  بالسفن ا حها  بعد فت عد فتحها إىل فلسطني وأرض الشام ) املراكب ( املسلمون من أوربا  نها ب ا م ، وعادو

حلربية أيضا  العدوًأيضا هي ، والقاطع)  مركب 1000( ًبالسفن ا ف ملسو هيلع هللا ىلص  النبي قال الذي  بلد  إنه يقع خلفنا ، وخل

 .الروم 

اآلن نقطة واحدة حتتاج إىل إيضاح ، وهى كيف تكون أمريكا يف املقصودة من مدينة القاطع ، هي يتبقى  حني  

حديث مساحتها  ة القاطع طبقا لل ريكا مساحتها2 كم1.280.000ًأن مدين  ؟2 ماليني كم9 حوايل  ، وأم

ح جزء من الواليات األمريكية مساحته احلديث أن يكون: ول االحتامل األ ة  هي قصد فت املساحة املذكور

حلديث   .با

ة : االحتامل الثانى  ل من الروا  .أن يكون بالرواية خطأ منقو

إلنجيل بسفر :  الثالث واالحتامل سيرضهبا اهللا ) أمريكا (  أن املدينة العظيمة الرؤياوهو األقوى ، أنه ورد با

أقسام ،؛ ال عظيم بزلز إىل ثالثة  ، أو ثالث قارات صغرية :  أي فيقسمها   .ثالث مقاطعات ، أو ثالث دول 

                                                 
لسابق -1   .82 ص - املصدر ا
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حر األخرض  ىل الب اقع من هذه املقاطعات واملطل ع ء الو  بالتحديد عىل املحيط( وهناك احتامل أن يكون اجلز

أو دول) من اجلهة املقابلة ألوربا األطلنطي  طعة  ن جزيرة أو مقا بارة ع ًة أو مدينة كبرية جدا مساحتها ع

  .2 كم1.280.000

حها املسلمون التي وهذه املقاطعة ن :  أي ،» القاطع«مدينة ملسو هيلع هللا ىلص  النبي ما أطلق عليها هي سيفت املدينة املقطوعة م

حدة األمريكية ( كانت مدينة عظيمة  التي املدينة اليات املت  ) .الو

ة القاطع جلنود الذين سيخرجون منها ملقاتلة املسلمني ، وهو أمريكا ما ورد هي ًويؤكد أيضا أن مدين  عن عدد ا

نيا  يف  ، فكام رأينا أن تعداد أكرب دولةي مليون جند36 اد أملا ً مليونا ، 55ً مليونا ، يليها فرنسا 77أوربا هو تعد

هنا املقصودة من مدينة القاطع ؛ ألن  هي ً مليونا ، وال يعقل أن تكون إحدى هذه الدول55وبريطانيا  تعداد سكا

جلنودي ماليني جند6ال يسمح بأن يكون عدد جنودها أكثر من  يف  ؛ ألن عدد ا ل العامل يمثل   حوايل معظم دو

و % 10 حلرب  يف من تعداد السكان عىل أكثر تقدير% 20أ  .حالة ا

ن دول أوربا مثل إسبا» القاطع«ولو افرتضنا أن مدينة  جمموعة م سا هذه ستكون دولة مكونة من احتاد  نيا وفرن

احتاد جمموعة من دول أوربا ؛ ألن... وأملانيا أو بريطانيا   ًإلخ ، فستبقى أيضا عالمة استفهام تدل عىل أهنا ليست 

ال تقع خلفها بل غرهبا ، وهى جماورة ) روما(إن هذه املدينة تقع خلف رومية : قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، وكل هذه الدول 

برية من روما إىل هذه بينهام هلا ، وتوجد طرق  ج عبوره للوصول من روما  الدول ، وال يوجد  ىل هذه إبحر حيتا

لطرق الربية  هي الدول ؛ ألن أسهل الطرق من روما إىل هذه الدول  .ا

ع ما ذكر الذي يمجيع األحوال ، والتفسري املنطق يف  أرى أن األرجحينإلذا ف ة  يف يتناسب م حلديث هو أن مدين ا

يف ذكرملسو هيلع هللا ىلص  النبي نأمريكا ، خاصة أ هي »القاطع« سريون  ح روما ي يف روايات أخرى أن املسلمني بعد فت كل أرض  

ن ، فأي ا كان املسلمون قد فتحوا أوربا كلها  ة القاطع هذه ، فإذ بعد ذلك إىل مدين ، ثم يتوجهون  ، فيفتحوهنا   الروم 

  .ستتبقى من أوربا بعد ذلك ؟ التي الدولهي 

املدينة مدينة أ... لذا  ة ملا ذكرهافلو كانت هذه  بمفردها ، وملا قال إهنا تقع خلفهم ، فكل ملسو هيلع هللا ىلص  النبي وربي

، وتؤكد ذلك   .الدالئل تشري إىل أهنا أمريكا 

يل وفيام  .خريطة توضح موقع القارة األمريكية عىل الكرة األرضية  ي
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ح من هذه اخلريطة أن كندا قع خلف االحتاد السوفيت يف تقع التي ويتض ل شامل أوربا ومها  ودويشامل أمريكا ت

القارة األمريكية تقع خلف أوربا وآسيا  أي يقعان بشامل قارة آسيا وأوربا ،  ) .غرب آسيا ( أن 

التالية ائطاخلرو   ، األرضية أمام األمريكتني  وغرب آسيا تقع عىل الكرة  يتضح منها أن قارات إفريقيا وأوروبا 

ها  األمريكتان تقعان خلف  .و

ظمهاومعلوم أن الدول العرب ة يقع مع إلسالمي ة وا آسيا وجنوب غرهبا وشامل إفريقيا ، وتقع أمريكا  يف ي غرب 

إلسالمية  ل أوربا والدول ا العرض الواقعة عليهام دو طي  َ ىل نفس خ ّخلفهم وخلف أوربا بالتحديد ، وع َّ. 

 

 

فريقيا ت آسيا وأوربا وأ  قارا
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ية نوب يكا الشاملية واجل  قاريت أمر
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  لث الثالالفص
  

  

 

ر أمريكا كقوة عظمى   التوراة تشري إىل ظهو

حلف األطلنط  يبمساعدة 
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ه اهللا إياها عن بعض األمور العظام  يوجد بسفر النبي دانيال عليه السالم بالتوراة جمموعة من الرؤى التي أرا

يف زمانه ، واألزمنة الالحقة لزمانه وحتى قيام الساعة   .التي ستحدث 

ه وكان ضمن هذه الرؤى رؤي نا هلذ لزمان ، وبعد حتليل ى العظمى التي ستظهر يف هناية ا ا أخربه اهللا فيها بالقو

يف القرن التاسع عرش والعرشين والواحد  الرؤيا سنكتشف أهنا كانت تتحدث عن القوى العظمى التي ستظهر 

العرشين   .و

العظمى بمجموعة من احليوانيَّوقد شبه اهللا للنب يف رؤياه هذه القوى  ل  ات والوحوش تتصف هذه  دانيا

 .القوى العظمى بنفس صفاهتا 

يال أشاراتوقد  ء برؤى النبى دان طلنطي إىل ظهجا  كأكرب قوة عظمى عرفها ور أمريكا بمساعدة حلف األ

خ   .التاري

 ، آلخر  م يف البعض ا أننا نتفق معه لكتاب يف تفسري بعض أجزاء هذه الرؤيا إال  ونحن وإن كنا نختلف مع أهل ا

لها يد وهنا أحب  فهناك الكثري من اآليات مل ت  ، ليس كل ما يف التوراة واإلنجيل حمرفا  ه  ه القارئ إىل أن نب ًأن أ

خلاطئ واملحرف ؛ ألنه بني عىل عقائد حمرفة  سريهم هو ا نا يكون تف  .ًالتحريف ، وأحيا

ة ، ومن يقرأها جيدا جيد أهنا ليس فيها يشء مما حيا آليات فتكون سليم ص وا ىل ًأما أصل الن ولون التفسري ع

ه القارئ إىل ذلك ، ونأيت ه ، وكلام قابلنا نصا حمرفا سننب ًأساس ىل ً ىل حتريف النص ، وع ال ع ً له بالدليل من كتبهم أو

 .صحة ما نقوله 

النبي  ما عندنا ملسو هيلع هللا ىلص و ىل  حلرص وقياس ما عندهم ع منا ا يف التوراة واإلنجيل ، ولكن طلب  ن األخذ بام  مل ينهنا ع

ِّال تكذبوهم وال تصدقوهم :  عندما قال - احلق والصواب ؛ حتى نصل إىل  ِّ. 

ا  فتعالوا لنتعرف عىل من هو النبي دانيال ، ونتعرف عىل رؤياه ، والقوى العظمى التي أخربنا بظهورها يف هذ

 . الذي نعيش فيه العرص

 هناية الزمان رؤيا النبي دانيال عن القوى العظمى التي ستظهر يف 
بعد داود النبي دانيال هو  ي إرسائيل من  حانه وتعاىل إىل بن أحد األنبياء األربعة الكبار الذين أرسلهم اهللا سب

م  األربعة الكبار ه م السالم - حزقيال -ميا ر إ-إشعيا : وسليامن عليهام السالم ، واألنبياء   . دانيال عليه

ال من عائلة رشيفة من العائالت اليهودية ، وولد يف أور ًشليم ، وكان مشتهرا بالصالح وكان النبي داني

التقوى، وعندما هجم  ، ) األرسى(ملك بابل عىل أورشليم أخذ النبي دانيال معه ضمن السبايا » نبوخذ نرص«و
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للخدمة يف القرص امللك ح  ِّ ن يُونتيجة لعلمه وحكمته التي اشتهر هبا وهو غالم رش  مع ثالثة فتيان آخرين م

 .وعزريا حننيا، وميشائيل ، : األرشاف ، هم 

خلمر أو فعل املنكرات عة يرفضون رشب ا ْوخالل فرتة إقامتهم يف قرص امللك كان هؤالء الفتيان األرب  ، فقد 1ُ

ه   .كان دانيال عليه السالم من امللتزمني برشيعة اهللا التي أنزهلا عىل موسى عليه السالم وبأوامره ونواهي

ه حكمته وعلمه وقدرت بابل ب يف مملكة  اشتهر دانيال  سو ىل تف يف ري ع  األحالم ، كام أنه كان كثري الرؤى واألحالم 

ى قيام  ىل األرض من زمانه وحت التي ستظهر ع ه ورؤاه منصبة عىل القوى العظمى  ، وكانت معظم أحالم َّمنامه 
ىل األرض من خالل هذه الرؤى  ع ع لتي ستق ة والسياسية ا الساعة ، كام حتدث دانيال عن أهم األحداث العاملي

يف املنام التي ك  .ان اهللا يريه إياها 

سالم عنها ،ومعظم هذه الرؤى كانت تأتيه بصورة رمزية ، ثم يستفرس هو يف املنام من ا  ملالك جربيل عليه ال

ه ، ولكن بدون أن يسمى القوى العظمى ف ِّيفرس له جربيل عليه السالم ما يرا حليوانات التي يراها ( ُ الوحوش وا

فات هذه القوى العظمى له يأسامئها يف أغلب األحيان ، فقد كان يكتفب) النبي دانيال يف منامه ض ص  . برشح بع

 ، حقق بعد  ال عليه السالم ، وهناك أحداث مما رآها مل تت ن الرؤى التي شاهدها النبي داني وقد حتقق الكثري م

ن من سفره ، والتي شاهد فيها كبشا له قر لثام باإلصحاح ا ن ًفمثالً حتققت رؤياه الواردة  نان ، أحد القرنني أعىل م

، ثم شاهد تيسا من  با وغربا ، فلم يستطع أي حيوان أن يقف أمامه  ح شمالً وجنو ا الكبش ينط ًاألخر ، وشاهد هذ ً ًُّ

أتى من املغرب  س ( املعز  ب الشم م ) مغر ىل األرض ، ث ، وأتى إىل الكبس ورضبه بشدة وكرس قرنيه وطرحه ع

تيس املعز ، وانكرس قرنه منه أربعة قرون َّتعظم  م وطلع بدال  خ .. ً العظي  .إل

س  حليوانات التي شاهدها بأن الكبش ذا القرنني هو مملكة فار وقد فرس له املالك جربيل عليه السالم هذه ا

ن مملكت ن املغرب رمز ململكة اليونان ، واألربعة قرون التي ىالتي ستتكون م والتيس الذي أتى م  مادى وفارس ، 

لك خرجت من هذا الت ة إىل أربعة مما سام اململك  .يس إشارة إىل انق

ت  ه األرض ، وكان ىل وج بابل أعظم مملكة ع فيه مملكة  ا يف الزمن الذي كانت  وقد شاهد النبي دانيال هذه الرؤي

ما شاهده يف القرون التالية  س واليونان عبارة عن دول صغرية ال حول هلا وال قوة ، وحتقق  ممالك مادى وفار

بابل ، ىتدت مملكلعرصه، فاحت وأطاحت هذه اململكة بمملكة  فارس اجلديدة ،   مادى وفارس ، وكونت مملكة 

يف زماهنا   .وأصبحت هي أكرب قوة عظمى 

                                                 
اموس الكتاب املقدس -1 ألوسط  دار الثقافة باالتفاق مع رابطة اإل- ق رشق ا جيليني بال   .357 ص -ن
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م بعض دول أوربا ، وكون وبعد ذلك بحوايل األكرب ، ووحد ممالك اليونانيني ، وغزا هب ء اإلسكندر  ّ قرنني جا َّ

ة عظمى هي اإلمرباطورية اليو ىل مملكة فارس وقىض عليها إمرباطوري جم ع  .نانية ، وبعدها ه

حليوانات الثالثة  الرؤى ، وما هيمنا هنا هي الرؤى التي شاهد فيها ا جمموعة أخرى من  وقد شاهد النبي دانيال 

فره  حاح السابع من س إلص له نظري ، والواردة با بع اهلائل الذي مل يكن   .املفرتسة ، واحليوان الرا

يل ،  نص هذه وفيام ي يف الفهم من الرتمجة الربوتستانتية  مجة السبعينية ؛ ألنه أيرس  بالرت قا ملا ورد  ًالرؤيا طب

فيها اختالف يف  س يف بعض الفقرات التي يوجد  ص الرتمجة الربوتستانتية للكتاب املقد َّوسأورد بني قوسني ن
مجتني   :النص بني الرت

نيال « ة علسامء األربع اجتاحت البحر الكبري ، فط ليالً ، فإذا برياح اليرأيت يف منام: قال دا ن البحر أربع  م

خيتلف بعضها عن البعض اآلخر حيوانات عظيمة مثل األسد وله جناحا نرس ، وبينام كنت أنظر إليه : األول . ، 

ىل رجليه كإنسان وأعطى قلب إنسان  ع عىل األرض وقام ع حاه ، ثم ارتف ِاقتلع جنا َ ْ ِ. 

ه بالد حيوان آخر شبي ل له وإذا ب فمه ثالثة أضلع بني أسنانه فقي حد ، وىف  ، فقام عىل جنب وا حلامً : ب  م فكل  ق

 .ًكثريا 

حيوان أربع ررأيت ، فإذا بحيوان آخر مثل النموبعد ذلك  ة طائر عىل ظهره ، وكان لل ه أربعة أجنح  ، ول

 .ًرؤوس ، وأعطى سلطانا 

ت يف منامأثم ر ا بحيوان رابع هائليي ، فإذ لليل  يف ذلك ا ة من حديد ، فكان   له أسنان كبري ا ، و ً شديد قوى جد

حليوانات التي قبله ، وله عرشة قرون  رجليه ، وهو خيتلف عن سائر ا حق ويرفس ب  .يأكل ويس

ع ثالثة قرون ، فقل نها  ، فإذا بقرن آخر صغري ، طلع بي قرون  من القرون األوىل من أمامه ، وإفتأملت ال ا بعيون ذ 

س ا القرن كعيون إن م األمور يف هذ بعظائ يف . ان وفم ينطق  خ طاعن  ى نصبت عروش فجلس شي ُوبينام كنت أر

م األيام: كان النص بالرتمجة الربوتستانتية (السن  ه كالصوف ) وجلس قدي وكان لباسه أبيض كالثلج ، وشعر رأس

مجة الربوتستانتية إضافة إىل ذلك مل ترد هنا وهى ( النقى ، وعرشه هليب نار  ه وع: ورد بالرت رشه هليب نار وبكرات

ن قدامه  ) نار متقدة ، هنر نار جرى ، وخرج م جلس ...  وختدمه ألوف ألوف ، وتقف بني يديه ربوات ربوات ، ف

 .ُأهل القضاء وفتحت األسفار 

ه  ابع ، وباد جسم حليوان الر ال العظيمة التي ينطق هبا القرن إىل أن قتل ا ُوكنت أرى وأسمع صوت األقو

لن  .ار ًوجعل وقودا ل

ياة تطول إىل زمان معني ت احليوانايأما باق ْ فأزيل سلطاهنا ؛ لكنها وهبت ح ُِ ُ. 
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فإيورأيت يف منام لليل ،  آتيا عىل سحاب السامء ، فأرسع إىل الشيخ الطاعن يف السن ذ ذلك ا سان  بمثل ابن إن ًا 

ًفقرب إىل أمامه ، وأعطى سلطانا وجمدا وملكا حتى تعبده ا ) األيامقديم (  ً ً لشعوب من كل أمة ولسان ، ويكون ُ

ه الزمن  ُسلطانه سلطانا أبديا ، وملكه ال يتعدا ً ً . 

حاح السابع [   ] نص الرتمجة السبعينية14-2سفر دانيال اإلص

سري هذه كاملالئبعد ذلك سأل دانيال يف املنام أحد  جواره عن تف  فقال له هذا املالك الوحوش ،ة الواقفني ب

جواره   :الواقف ب

حليوانات األربعة العظيمة تدل عىل أربعة ملوك يقومون عىل األرضإن هذ« َّ قديسو اهللا العيل ،  ، ثم يأيت1ُّه ا

ن آلبدي ص الرتمجة السبعينية18-7/15دانيال [ » فيأخذون امللك ، وحيوزونه إىل أبد ا  ] ن

جواره عن حقيقة احليوان الرابع ، الذي ك) املالك ( ثم سأل دانيال الرجل  ن سائر الواقف ب ًان خمتلفا ع

 ، ه  حاس ، وأكل وسحق ورفس الباقى برجلي ن حديد وأظفار من ن الذي كان له أسنان م حليوانات التي رآها ، و ا

 ، بينها  ن الصغري الذي خرج من  حليوان ، والقر ا ا س هذ ت يف رأ ة القرون العرشة التي كان وكذلك سأله عن حقيق

م وأشد من باق   . من هذه القرون العرشة من أمامهذي قام بإسقاط أو إذالل ثالثة القرون ، واليوكان منظره أضخ

حليوان الرابع والقرون العرشة والقرن الصغري فقال له  فرس له املالك الواقف أمامه حقيقة ا  :ف

ة عن سائر املاملك ، فتأكل األرض كلها « بعة عىل األرض ، وتكون خمتلف حليوان الرابع يكون اململكة الرا ا

حقها ، والقرون العرشة التي وتدوسها وت ك ) يقومون(حتكم تلك اململكة هي عرشة ملوك س ، ثم يقوم بعدهم مل

ري  ه يغ يل ، ويضايق قديسيه ، ويظن أن األولني ، وخيضع ثالثة ملوك ، وينطق بأقوال ضد اهللا الع ُّآخر خيتلف عن  ِّ َّ ُ

 .األزمنة والرشيعة 

لقديسون إىل يده ثالث سنني ونصف ا ُوسيسلم ا مجة الربوتستانتية ( لسنة ُ ص بالرت ويسلمون ليده إىل زمان : الن

ة ونصف زمان   ) .وأزمن

مجيع املاملك وُثم جيلس أهل القضاء ، فيزال سلطانه  ُيدمر ويباد عىل الدوام ، ويوهب امللك والسلطان وعظمة  ُ َّ
شعب قدييس ، ِّحتت السامء كلها ل ً اهللا العيل ، وسيكون ملكهم ملكا أبديا  ً » وخيدمهم مجيع السالطني ويسمعون هلمِّ

 ]  نص الرتمجة السبعينية 27- 7/23دانيال [ 

 

                                                 
مرباطوريات أربعة:  أي -1 عظمى أو أربع إ وى   . ق
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أن أعرض  األمور التي  ، جيب تفسري هذه الرؤيا ىفيرأيتفسري أهل الكتاب ووقبل   أن أعرض بعض 

 : وهى  فهامىف ناستساعد

القوى ا- ًأوال  ان يشبه الدول أو  أن تعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل ك ِّ جيب  لعظمى أو اإلمرباطوريات واألحالف ُ

سياسية ببعض الوحوش أو احليوانات ، التي تتفق يف صفاهتا مع صفات هذه الدول أو القوى أو  العسكرية وال

يف الرشاسة  رية أو حلف يتصف بنفس صفات األسد  اطو أو إمرب ة ، فاألسد يرمز إىل دولة  سكري األحالف الع

القوة والرسعة ، والدب يرمز إىل قوة كتا وتطورها من األسد  هنمة متوحشةو نتشارها وحر يف رسعة ا  ، ولكنها أقل 

قوة رشسة ورسيعة  احليوان ترمز لرسعة حركته وانتشاره ونفوذه ، والنمر يرمز إىل  ، واألجنحة التي تكون عىل 

ن دولته  النتشار واحلركة ، وغالبا ما يرمز النمر إىل دولة أو حاكم أو ملك يستطيع أن يصنع م يف ًا قوة عظمى 

ر أرسع  النم األرضًظرف سنني قليلة جدا ؛ ألن    .كائن حى عىل وجه 

ال نظري له يف قوته وجربوته  حاسية يرمز إىل دولة أو حلف  ر الن األظفا احلديدية و اهلائل ذو األسنان  الوحش   .و

القرون رمز للدول التي تكون متحالفة مع هذا الوحش ، والتي يستمد سلطانه منها ، ومتن ًحه قوته ، وأيضا و

أو الوحش  حالفة مع احليوان   .ًالرؤوس تكون رمزا للدول األساسية املت

الزمان يرمز يف الكتاب املقد زمان : ون سنة ، فلو قلت  سنتان أو عرشنيس إىل سنة أو عرش سنني ، والزمانو

 . سنة 35 لثالث سنوات ونصف أو ز ونصف زمان فهو رمنيوزمان

أز: وإذا قلت  مخس وأربعني سنة زمان أو  فهو رمز إىل أربع سنوات ونصف أو   .منة ونصف زمان 

يف  م شعب اهللا املختار واملفضل لديه  اهللا وسنته ، وه رين املتمسكني بكتاب  القديسون رمز للمؤمنني املتطه و

لك الزمن الذي تتحدث عنه الرؤيا   .ذ

 

مى ( تفسري أهل الكتاب للحيوانات املفرتسة  ى العظ الالتي ش) القو اني النبي د  اهدها 

ِّمل خيتلف مفرسو الكتاب املقدس فيام بينهم حول تفسري هذه الرؤيا ،   وخذبن« وهم يربطون هذه الرؤيا برؤيا ُ

ن وفخذان » َّنرص اعان من فضة ، وبط له رأس من ذهب ، وصدر وذر ال عظيامً هائالً  ًملك بابل التي شاهد فيها متثا

يد ، وعرش  ن حد حاس ، وساقان م  .صابع للقدمني بعضها من حديد وبعضها من خزف أمن ن

بابل( وقد فرس له النبي دانيال هذه الرؤيا بأن الرأس التي من ذهب هي مملكته  ، والصدر والذراعني ) مملكة 

والفخذين اللتني من نحاس مملكة ثالثة ) إمرباطورية فارس( من فضة مملكة ثانية تأتى بعده اللذين ، والبطن 

ة ا( يف النهاية إىل عرش ممالك ) إلسكندر األكرب اليونانيةإمرباطوري ة تنقسم  ني اللذين من حديد مملكة رابع ساق ، وال
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ن جبل و) ةاإلمرباطورية الروماني( الذي قطع م َ، واحلجر  فرسه النبي دانيال : ب هذا التمثال وقىض عليه ِرضُ

بادة كل هذه املأبمملكة  بإ لك الوثنية يف هناية الزمان و نبي يقيم هذه اململكة ، ويقوم شعبه  ه ( ام حممد علي سيدنا 

ن املسلمني ، ولكن أهل الكتاب يقولون  ، وأتبا: الصالة والسالم وأتباعه م حلجر هو عيسى  ه من الدول عإن ا

حية   ) .املسي

حاح الثامن من  كام يربط أهل الكتاب تفسري هذه الرؤيا بالرؤيا التي شاهدها النبي دانيال والواردة باإلص

، ثم خرج من  شمس وقىض عىل هذا الكبش  أتى من مغرب ال سا  شا له قرنان ، وتي ًسفره ، والتي شاهد فيها كب ً

فارس التي ستتكون  رأسه أربعة قرون ؛ وقد فرس له املالك جربيل هذه الرؤيا بأن الكبش ذا القرنني رمز ململكة 

ة اليونان يمن احتاد مملكت ادها اإلسكندر األكرب ا(  فارس ومادى ، والتيس رمز ململك ة قرون رمز ) لتي ق ، واألربع

ع ممالك  د ذلك إىل أرب ة اليونانية بع  .النقسام هذه اململك

بكتاب  ىل نبذة خمترصة عن تفسري أهل الكتاب هلذه الرؤيا ، طبقا ملا ورد  » تفسري دانيال«ًواآلن تعالوا لنتعرف ع

سايد"   ل »  ل» تفسري دانيال« ، وكتاب "إيرن إلصحاح السابع ، وفيام ييل» فكريرشاد   خص تفسريمها تفسري ا  : مل

الذي رآه دانيال كاألسد وله جناحا نرس يشري إىل إمرباطورية بابل ، واألسد الذي له جناحا « حليوان األول  ا

يشري إىل : نرس يشري إىل حيوان جيمع بني صفات ملك احليوانات وهو األسد ، وملك الطيور وهو النرس ، أي 

ة حيوا يف منتهى القو رية بابل  اطو القوة ، وقد كانت إمرب  .ن مكتمل 

ب أوقد ر ة عن سل رمزان للرسعة ، وىف هذا كناي جلناحان ي حليوان انتتف أو اقتلع جناحاه ، وا ُى دانيال أن هذا ا ُ

حليوان لقوت اية عن فقد هذا ا ، وهذا كن سان وله قلب إنسان  ىل قدميه كإن ه كأسد ًرسعته منه ، كذلك رآه واقفا ع

 .ونرس، وحتوله إىل الضعف ؛ ألن اإلنسان ضعيف وقلبه ضعيف 

 .وهذا ما حدث مع إمرباطورية بابل يف آخر أيامها ؛ ألهنا حتولت من قوة كاألسد إىل قوة ضعيفة كاإلنسان 

مثل الدب ، وقد ارتفع عىل جنب واحد ، وىف فمه ثالثة أضلع بني أس ه أما احليوان الثاين الذي رآه دانيال  نان

ة فارس التي نشأت من احتاد مملكت،يأكل فيها  س » مادي«و » فارس «ي فهو يشري إىل مملك ً، ونظرا إىل أن مملكة فار

ن  ىل جنب واحد ، أي أن أحد جانبيه كان أقوى م ن مملكة مادى فقد رأى دانيال الدب مرتفعا ع ًكانت أقوى م

قد كانت فارس  ى ، ف ا كان حال فارس مع ماد آلخر ، وهذ عد ا ؛ لذا أصبح لفارس السيادة ب ى من مادى  أقو

يف عهد  الثالثة أضلع التي كان هذا الدب املتوحش يأكل فيها هي . الفارسى » كورش«احتادمها ، وكان ذلك  و

ة ، وهم  اإلمرباطورية الفارسي بل«و » ليديا«و » نينوى«إشارة إىل املاملك الثالث التي انترصت عليها   .» با
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حم الكثري الذ الل عد ذلك ، عندما وصلت و حتها مملكة فارس ب ي أكله هذا الدب هي املاملك الكثرية التي اكتس

ساع هلا أيام امللك إىل الذي ملك من اهلند إىل كوش » و يرشأحش« أقىص ات  ،. 

 ، ة اليونان  س إمرباطوري إلسكندر األكرب مؤس ة طائر فهو ا ة أجن دانيال وعىل ظهره أربع ٍأما النمر الذي رآه 

، ًونظرا يف رسعته  ة وخفة احلركة ، فكذلك كان اإلسكندر يف رسعة فتوحاته مثل النمر  شتهر بالرسع  إىل أن النمر ي

إلسكندر أن يوسع  ، فقد استطاع ا لنمر  هذا ا شري إىل رسعة  األربعة أجنحة ت ا يمرباطوريته يف فرتة زمنإو ًة قليلة جد

ني إاملك األربعة التي انقسمت إليها ، والرؤوس األربعة التي كانت هلذا النمر تشري إىل امل مرباطوريته بعد موته ب

الذي ملك مرص » بطليموس» :مرص وسوريا ومقدونيا وتراقيا ، والقواد األربعة هم : قواده األربعة ، وهى ممالك 

، و  جاورة هلا  البالد امل ىل» ليسيام خوس«، و استوىل عىل سوريا وآسيا الصغرىالذي » سلوقس«و  الذي استوىل ع

، و   .ستوىل عىل مقدونيا واليونان كلهاالذي ا» كاسندر«تراقيا واألرايض املتامخة هلا 

ا  إلمرباطورية اليونانية ، وهذ ة التي ظهرت كقوة عظمى بعد ا إلمرباطورية الروماني فهو ا أما احليوان الرابع 

حليوان يصور اإلمرباطورية الرومانية من يوم قيامها إىل يوم القضاء عليها ،  ، ويقىض ) قديم األيام ( عندما يأيتا

 ، يف شكل حتالف من عرش دول منها بعد تفككها واهنيارها  مرة أخرى يف هناية الزمان  عليها عند عودهتا للظهور 

ة ،  يف النهاي بداية نشأته ، بل وجدت وخرجت منه  ن للوحش يف  العرش دول هذه هي القرون العرشة ، وهى مل تك ُو

ال ىل أن هذه  ل ع د اكتامله ، أي مما يد ا الوحش بع لعرشة ستخرج من هذ  .يف هناية الزمان : قرون ا

ه  َّوهذه القرون العرشة تقابل أصابع القدمني العرش يف التمثال الذي شاهده نبوخذ نرص ، وستكون هذ
؛ لذا ستكون هنايتها اهلال ة الزمان كافرة مرتدة عن املسيحية ومتحدة مع الشيطان  يف هناي إلمرباطورية  ع ا ك ودف

ال تنقرض ، وهى مملكة املؤمنني  م اهللا اململكة التي  ، ثم يقي يدا للنار  ها وق  .ًجسم

 ، م متكلم بعظائم األمور  إلنسان ، وف أما القرن الصغري الذي خرج من بني القرون العرشة ، وله عيون كعيون ا

ىل اهللا  ِّوجيدف ع ويتطاول عليه: أي ( ُ  باإلصحاح  رؤيا يوحنا الالهويت، فهو نفس الوحش املذكور يف) ّيسبه 

ة  ًالثالث عرش واإلصحاح السابع عرش ، وهو رئيس القرون العرشة الذي سيصنع حربا مع القديسني يف هناي

ح  ليهود ، ومع ضد املسي لف مع ا ح الدجال ( الزمان ويغلبهم ، ويتحا  .عند ظهوره ) املسي

لتقية امل م البقية ا د َّأما القديسون أو قديسو العيل فه يف فرتة اضطها باهللا  ة من اليهود الذين سيتبقون كمؤمنني  ؤمن

ا ) املسيح الدجال ( القرن الصغري  حيون ، أم أيضا املؤمنون الذين آمنوا باملسيح كإله ورب ، وهم املسي م ، وهم  ِّهل ً

العرتاف  ْكل من رفض ا ن الكافرين الذين سبإلوهيةَ ح فهو م ح(يهلكهم اهللا  املسي  . السابق مع الوحش) املسي
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ِّوغريمها من مفرس» رشاد فكرى«و » إيرنسايد«ويرى  املسيحيني أن  الكتاب املقدس منيُ و أ) قديم األيام (  

خ الطاعن يف السن« مجة السبعينية هو لقب اهللا األزيل» الشي ب  العايلبالرت واملرتفع وهو عيسى بن مريم حس  ، 

 .تفسريهم 

السامء ، فأع إلنسان الذي أتى من  ابن ا ؛ لتتعبد له كل الشعوب واألمم هو و طاه قديم األيام السلطان واملجد 

لك  ىل هذا الوحش املذكور هنا ، وكذ األيام للقضاء ع مريم أيضا الذي رفع إىل السامء ، وسينزل يف هناية  ِعيسى بن  ُ ً

لفة معه  القوى املتحا الدجال وكل  سيح  ىل امل  .ليقىض ع

قديم ال ل مما ويفرس املسيحيون سبب ذكر داني بعضهم  لتهم مع  بمفرده ، ثم مقاب إلنسان   األيام بمفرده وابن ا

ًيدل عىل أهنام شخصان خمتلفان ، وليسا شخصا واحدا  إلنسان - ً هللا األزيل) عييس( بأن ابن ا م ي األبدهو ا  القدي

إلنسان ، ويقولون  يف ذاته الطبيعتني ، طبيعة اهللا وا الذي جيمع  مما ال يستطيع «: األيام  البرش إدراكه ؛ ألن إن هذا 

لك فوق إدراك البرش   .1» ذ

ته  . تفسري أهل الكتاب هلذه الرؤيا يوإىل هذا ين

ق  ال يتف يف الرؤيا جيد أنه  ن يدقق  ع الرؤيا ، لكن م مجيالً ومنطقيا ومتفقا م اهره تفسريا  يف ظ ْوهذا التفسري يعترب  َُ ً ً ً

حيني لبعض األحداث  ت مع بعض نصوصها ، خاصة أن تفسري املسي ىل بعض املغالطا ًالتارخيية كان حمتويا ع

ىل  ما قالوه ، فلنا بعض االعرتاضات ع ل  ختلف معهم يف ك ل ما قالوه ، وال ن يف ك ق معهم  ال نتف التارخيية ، ونحن 

العرتاضات  ىل هذه ا تعالوا لنتعرف ع  .هذا التفسري ، ف

 

حوش التي رآها يوانات والو اب للح كت ال الأوجه االعرتاض عىل تفسري أهل  اني   النبي د

ىل التفسري  ، املسيحىهناك بعض االعرتاضات ع ال يف رؤياه  انات والوحوش التي شاهدها النبي داني حيو  لل

آليت   :وتتلخص هذه االعرتاضات يف ا

ب - 1 الكبري ، وهو حسب تفسري أهل الكتا حر  ن الب  شاهد النبي دانيال هذه احليوانات األربعة وهى خترج م

حليوانات البحر املتوسط ، وخر م أيضا يعنى أن هذه ا منه حسب تفسريه ىل ) الدول(ًوجها  هلا شواطئ تقع ع

ا لبابل  األسد رمز اق(ًالبحر املتوسط ، فإذا كان  حر املتوسط ، وتبعد عنه بمئات ) العر ىل الب ال تطل ع ُّ، فبابل  ِ ُ

 .الكيلومرتات 
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ًوإذا كان الدب رمزا لفارس ، ففارس  ُّ حر ) العراق(تقع رشق بابل ) إيران(ُّ ، وليس هلا أي شواطئ عىل الب

حر  فعالً من الدول التي تطل عىل الب ت ، أما اليونان فهي  ه أيضا بمئات الكيلومرتا ًاملتوسط ، وتبعد عن

الرومانية   ) .دول أوربا( املتوسط، وكذلك اإلمرباطورية 

ِّوقد حاول مفرسو الكتاب املقدس أن خيرجوا من هذا املأزق ، فقالوا يف ت إلمرباطورية : فسريه ُ إن حدود ا

عام ورد  حر املتوسط ، وهذا تفسري بعيد  ْالفارسية والبابلية خالل فرتات توسعها وصلت إىل شواطئ الب

ىل  يل يطل ع م األص حر الكبري يعنى أن دولتهم األصلية أو موطنه حليوانات من الب ُّبالرؤيا؛ ألن خروج هذه ا ِ ُ
مل يصلوا إىل البحر ُهذا البحر ، وال يقصد منه وصول فتو يف فتوحاهتم  حاهتم وتوسعاهتم إليه ؛ ألهنم 

 .املتوسط فقط ، فقد شملت فتوحاهتم الوصول إىل شواطئ أكثر من بحر 

ن املغرب ورضب هذا الكبش وقىض - 2 ا القرنني ، والتيس الذي أتى م لكبش ذ يف الرؤيا التي شاهد فيها دانيال ا  

حاح الثامن م إلص اطورية فارس ، والتيس عليه ، والوردة با ه إمرب َّن سفره ، فرس له املالك جربيل الكبش بأن
يف  له املالك جربيل  فارس والنمر اليونان لفرسها  َّبأنه إمرباطورية اليونان ، فلو كان األسد هو بابل والدب 

ة له ، لكن تفسري املالك جربي يف زمانه ومعلوم ل له بأن هذه هذه الرؤيا بأسامئها ؛ ألهنا دول كانت موجودة 

يف ممالك مل تكن معلومة له  ىل أهنا  ل ع ه يد  ذلك احليوانات ممالك ستظهر عىل األرض دون أن يسميها ل

حد مع بعضها بعد ، أي أهنا الوقت ، أو يدل عىل أهنا حت نه ، ولكنها مل تت يف زما وجودة  ُالفات لعدة دول م

 .قوى ما زالت جمهولة بالنسبة لدانيال 

سري أهل الك-3 أهنا الثالث ممالك التي انترصت عليها  تف ع الثالث التي كان الدب يأكل فيها ب تاب لألضل

فارس ، وهى ممالك  تفسري غري دقيق ، وحيتوى عىل مغالطات » بابل«و » ليديا«و » نينوى«إمرباطورية 

ة ؛ ألن مملكة فارس مل تنترص  ىلتارخيي ة اليثثال هذه املاملك الع فقط ، فقد غزت أيضا مملك ونان وانترصت ً 

إلخ ، فقد ... عليها ، ومملكة الفراعنة بمرص وانترصت عليها ، وممالك اهلند واملاملك العربية والسورية 

 . غزت معظم ممالك األرض وانترصت عليها 

الرءوس األربع التي كانت للنمر - 4 رمز للماملك ) وهو حسب تفسريهم مملكة اليونان(  تفسري أهل الكتاب بأن 

ق مع نصوص األربع  ال يتف ، و سري خاطئ   ؛ ألن الرؤيا الرؤياالتي انقسمت إليها اإلمرباطورية بعد ذلك تف

ومل تقل : تقول  ن : إن النمر عند ظهوره كان له هذه الرءوس األربع ،  إن هذه الرءوس األربع خرجت م

ساعدها  ويساندها ، أو رأسه بعد ذلك ، مما يدل عىل أن هذا النمر عبارة عن حلف أو دولة ستظهر وب
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ىل إمرباطورية اإلسكندرية األكرب عند ظهورها  ا الوصف ال ينطبق ع ع دول أخرى ، وهذ يتحالف معها أرب

بعد بداية تكوينها وظهورها عىل الساحة الدولية   .، أو حتى 

ل الكتاب للقديسني بأهنم املؤمنون - 5 ح من اليبإلوهية تفسري أه   ألنهود واملسيحيني تفسري خاطئ ؛ املسي

حنا ذلك بكتاب القديسني هم املسلمون ، كام  ط: أوض   . احلرب العاملية القادمة ىف الرشق األوس

ء إلوهيةأما موضوع  بالتفصيل واعرتض عليه الكثري من العلام نا ، فقد رشحه  ح فلسنا يف حاجة إىل مناقشته ه املسي  

الدعاء  ختريف هذا ا  .َ، وقدموا أدلتهم التي تثبت زيف و

ء أهل الكتاب بأن  إدع- 6 ن » قديم األيام«ا ًهو نفسه ابن اإلنسان الذي نزل من السامء تفسري خاطئ وبعيد متاما ع

إلنسان » قديم األيام«نصوص الرؤيا ؛ ألن من يقرأ النصوص يكتشف من أول وهلة أن  شخص ، وابن ا

ا ، وبديل نص الرؤ بدليل وقوفهام أمام بعضهام كام يفهم من الرؤي ن ُشخص آخر ،  إلنسان أتى م بأن ابن ا يا 

دل عىل أن » قديم األيام«السامء لنرصة  أتباعه القديسني ، مما ي م األيام«و ً من حكام » قدي قائدا وحاكام ًكان 

ا  ص آخر ، نزل من السامء ومل يكن موجود ن اإلنسان فشخ ًأهل األرض ، والقديسون كانوا أتباعه ، أما اب

ىل األرض ،وسنثبت  م األيام«بعد قليل أن قبل هذه األحداث ع إلنسان هو » قدي هو املهدي املنتظر ، وابن ا

م  ن مري  .عيسى اب

حر الكبري -  7 حر املتوسط ؛ ألن الب احليوانات ىل الب لذي خرجت منه هذه  لبحر الكبري ا ن - ا ً طبقا ملا سنقدمه م

بالكرة األرضية - الرؤياأدلة عند تفسري هذه  حيطات املوجودة  ة امل  . هو جمموع

إلنسان( حتدث النبي دانيال يف هناية رؤياه عن نزول عيسى بن مريم عليه السالم - 8 من السامء ؛ لنرصة ) ابن ا

وأتباعه القديسني ، ومتكينه من حكم األرض كلها ، بعد قضائه عىل كل هذه احليوانات » قديم األيام«

دة يف الزمان الذي سينزل فيه السابقة، مما يدل عىل أن هذه احليوانات أو القوى العظمى ستكون موجو

م  ن مري  .عيسى ب

 ، يف آخر الزمان  جيل أنه سيكون  إلسالم والتوراة واإلن ن السامء ذكر يف ا ريم م أن نزول عيسى بن م ِونحن نعلم  ُ

لدجال ، وهذا يعنى أن النبي دانيال كان يتحدث عن القوى العظمى التي ستظهر  لسميح ا حدث بعد خروج ا وسي

ىل األرض يف هنا لية لزمانه مبارشة ، ودانيال كان موجودا منذ حوايل ع ة التا يف األزمن ، وليس  ة 2500ًية الزمان   سن

 .هناية الزمان، ونحن نعيش اآلن يف 
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شاهدها   التفسري الصحيح لرؤيا النبي دانيال والقوى العظمى التي 

السابقة التي أوردهتا عىل تفسري أهل الكتاب لرؤيا العرتاضات  ُرغم ا التي ) القوى العظمى(حوش  الوْ

ال أنن ل ، إ ض الفقرات التي فرسوا هبا هذه الرؤيا ، كام أننيشاهدها النبي دانيا أتفق معهم يف بع ق معهم إىل ي   أتف

يف تفسري الوحش الرابع   .حد كبري 

هوديوتفسري ه هنا ليس ثمرة جم الذي سأورد ن سبقني بمفردي  كل م ه ي ، ولكنه ثمرة جمهود  ري هذ  يف تفس

بالذكر األستاذ ال ن املسلمني  ص م ن أهل الكتاب أو املسلمني ، وأخ اهللا ؛ فقد ذكر / رؤيا، سواء م بشري حممد عبد 

ه  العظيم«يف كتاب لزال األرض  ال » ز بكتابه هذا إ ه يف بعض ما قاله  ت أختلف مع ا هلذه الرؤيا ، وإن كن ا جيد سري ًتف ً

ال أختلف معه كثريا حول تفسري هذه الرؤيا ،  د وحماولة للفهم ًأننى  جمرد اجتها وما سأورده من تفسريات هو 

  .للرؤياالصحيح 

تظهر يولك ال بد أن نعلم أن النبي دانيال شاهد القوى العظمى التي س حيح هلذه الرؤيا   نصل إىل التفسري الص

ن ىل األرض قبل نزول عيسى بن مريم م ن األحاديث النبوية وما ورد ب.  السامء ع إلنسوم أن فر الرؤيا با جيل نعلم 

حالف معه ، أي أن  العظمى التي ستت ح الدجال وأتباعه من القوى  زل من السامء لقتل املسي عيسى بن مريم سين

نعلم أن  األحاديث النبوية أيضا  ح الدجال ، ومن  لقوى العظمى التي ستظهر قبل ظهور املسي ًالنبي دانيال شاهد ا

ل الكربى  العالمات العرش  ح الدجال هو أوىل   . عالماهتا لساعة ونزول عيسى بن مريم من السامء ثايناملسي

حن اآلن يف انتظار حتقق ما مل يتحقق % 95ًونظرا إىل أن حوايل  ُّمن العالمات الصغرى للساعة قد حتقق ، ون

 ، يف وقت واحد ؛ ألهنا أحداث ترتبط بعضها مع بعض برباط واحد  ًبناء عىل ذلك يمكننا فمنها ، والذي سيتحقق 
والتي ستظهر يف السنوات القادمة القول  يف زماننا هذا ،  لعظمى التي ظهرت  شاهد القوى ا النبي دانيال   .بأن 

حتاج إليه لتفس ت ريلذا فكل ما سن ع وترصفات القوى العظمى التي ظهر رنة صفات وطبائ  هذه الرؤيا هو مقا

القرن الواحد والعرش يف  العرشين ، واملتوقع ظهورها  لتاسع عرش و ت يف القرن ا ين مع صفات وطبائع وترصفا

حليوانات وال ن هذه الدول وحوش التي شاهدها النبي دانيال ا ع التأكد من أ ة ) القوى العظمى ( م ا شواطئ مطل هل

ىل البحر الكبري   .ع

حر الكبري ؟؟ يف البداية التعرف عىل الب  لذا يلزمنا 

حر الكبري ليس هو البحر املتوسط كام يفرسه بذلك أهل الكتاب   ي، فمن يراجع اخلرائط القديمة للقزوينالب

إلدرييس ابن حوقل وا م ى والصفاقسو قدماء ، جيد أهنم كانوا يطلقون اس جلغرافيا والتاريخ ال  وغريهم من علامء ا
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حيط األطلنطي واملحيط يوالت البحر املحيط عىل جمموع املياه املحيطة بالكرة األرضية ،  نعرفها اليوم باسم امل

حيط ياهلاد حيط القطبياهلند وامل لقطب الشاميلي وامل املحيط ا   . اجلنويبي و

حلديثة كان يطلق علي خلرائط ا يف ا ة ، هو اسم هفهذه املحيطات اخلمسة  خلرائط القديم يف ا حر «ا اسم واحد  الب

حيط حر املحيط بالدنيا«أو » امل ؛ لذا أطلق عليه» الب حر « دانيال هنا اسم ، وهو أكرب بحر بالكرة األرضية   » الكبريالب

يل حيط الذي يلف الكرة األرضية كلها وفيام ي حر امل  : إحدى هذه اخلرائط القديمة التي توضح موقع هذا الب

 

 

طة العامل   البن حوقلخري

 

ح هلذه  حي  :الرؤياواآلن تعالوا لنتعرف عىل التسفري الص

 : الربيطانية مرباطوريةاألسد رمز لإل* 

ة كاألسد شاهد النبي دانيال عليه السالم أسد ة قوي َا له جناحان كجناحى النرس ، وهذا يشري إىل إمرباطوري َ ً

؛  ة األرضية ، ولكن ليس خالل فرتة زمنية قصرية  ىل معظم أنحاء الكر ورشسة مثله ، ومتد نفوذها وسلطاهنا ع

جلناحان يرمزان إىل الرسعة ، ولو كان للحيوان أربعة أجنحة فرسعته  تكون أكثر ألهنا كان هلا جناحان فقط ، فا

شاره أرسع   .،وكلام زادت أجنحته كانت رسعة انت

ً ما نطلق عىل امتداد نفوذ إحدى القوى العظمى  ىل النفوذ ، ودائام أيضا ع ت «: بقولنا ًكام يدل اجلناح  بسط

ىل كذا  .»أجنحتها ع
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ح له ق سان ، وأصب حته ؛ فتحول إىل إن ا األسد ، وقد قلعت منه أجن ا ُثم شاهد النبي دانيال هذ لب إنسان ، وهذ

ع عدم إفنائها ،  يشري إىل اضمحالل وهناية هذه اإلمرباطورية وضعفها ؛ ألن قلب اإلنسان يشري إىل الضعف م

ن بدون تأثري أو نفوذ يذكر ؛ ألن النبي دانيال مل يذكر أي  ىل األرض ، ولك األسد إبادةفستبقى موجودة ع  . هلذا 

ق متاما ، ًوهذه األوصاف اخلاصة باألسد تنطب يطانيا ، فربيطانيا من الدول املطلة عىل املحيط األطلنطي  ىل بر  ع

البحر الكبري  حيط أو  حر امل حار الب  .وهو أحد ب

مى بسطت أجنحتها أو نفوذها عىل أكثر من ثلث ض يوبريطانيا كانت قوة عظ لبع ق عليها ا األرض ؛ حتى أطل  

إل« يف نفس فإن غابت الشم: »  التي ال تغيب عنها الشمسمرباطوريةا ن بعض مستعمراهتا فإهنا كانت ترشق  س ع

فرقة من العامل  ا يف مناطق مت ىل مستعمرات أخرى هل  .الوقت ع

آلن معظم الرشكات  ه حتى ا خدم لت تست ر بريطانيا العظمى كان األسد ذا اجلناحني ، وهو شعار ما زا وشعا

، وما زال هو الشعار الرسم ىل .   هلايالربيطانية عىل منتجاهتا  إلعالم الغربية تطلق ع ًكام أننا كثريا ما نسمع أجهزة ا

ة عظمى  يا بعد انتهائها كقو جوز«بريطان ين الع يطا ا األسد رمز لربيطانيا ، واهللا أعلم 1» األسد الرب ؛ فهذ  . 

ة التي كان يأكل فيها الدب رمز لألديان *  ائها ، والضلوع الثالث يوعية وحلف الدب رمز لروسيا الش

 : الثالثة الساموية

ب  ىف فمه ثالثة أضلع يأكل فيها فهي روسيا التي ابتكرت املذه أما الدب الذي شاهده دانيال عليه السالم و

أما الضلوع الثالثة التي كان يأكل فيها . ، وأنشأت حلف وارسو منه جمموعة الدول الشيوعية امللحدالشيوعي 

حاب الديانات ة روسيا فهم أص ة حلف وارسو الشيوعي بزعام اإلسالم واملسيحية واليهودية ؛ ألن :  الثالث

ىليالشيوعية مذهب ملحد حيارب أي دين سامو إلسالمية ع ت الشعوب ا  وجه اخلصوص من الدول  ، وقد الق

سى أنواع العذابوما زاالشيوعية  ا فعلته ال، ويكفينا أن نتلت تالقى أشد وأق وعىل رأسها  الشيوعية لدوذكر م

ة واهلرسك  يف الشيشان وأفروسيا  يف البوسن ما فعله الرصب اليوغوسالف  ثم   .ِّغانستان ، 

ة  حليوانات األربع حر الكبري ،واالحتاد السوفيتى- ومنها الدب -ودانيال شاهد ا ة من الب ه  السابق خارج  ل

ىل املحيط القطب حيط اهلاد الشاميليشواطئ تطل ع حر الكبري ي وامل حر املحيط أو الب  . ، ومها من بحور الب

                                                 
ألرض العظيم-1 لزال ا اهللا -  ز   .147 ص - بشري حممد عبد 
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قطبو إلعالم يالدب ال ريا ما كانت أجهزة ا ً يستوطن مناطق الشامل ، وهى منطقة االحتاد السوفيتى ، وكث

الحتاد السوفيت   .1 بالدب الرويسيالغربية تصف ا

خلصوص ، ورمز أيضا حللف وارسو الشيوعي  ه ا ىل وج ل رمز لروسيا الشيوعية ع يف رؤيا دانيا ًفالدب املذكور 

الشيوعي يا ، وقدالذي أسسته روس ىل الساحة الدولية كقوة عظمى بعد ) حلف وارسو( ظهر هذا الدب  ع

دانيال  ة مبارشة ، وهو ترتيب يتفق مع ما جاء برؤيا النبي  إلمرباطورية الربيطاني  .ا

الثانية ذالنمر *  األوىل و يف احلرب العاملية  ألملانيا ، وحلفائها   :و الرءوس األربع رمز 

يا دا فكان أما النمر الوارد برؤ حة طائرنيال  أربع رءوس وأربعة أجن ه  ه قوة كان يساندها ُل أن ىل   ، مما يدل ع

ا حلفا فيام بينهم  ربع قوى أخرى ، أو أهنم كونو مها أ ًويدع ْ ِ ىل رسعة هذا النمر القصوى . َّ حة األربعة تدل ع واألجن

له رسعة فائقة ، فهو أرسع كائن ح ه األرض ، فامي؛ ألن النمر بطبيعته  حة  عىل وج لنمر أجن  بالنا إذا كان هلذا ا

 .ًأيضا 

بعد ظهور االحتاد  الرؤيا ظهر بعد الدب ، واإلمرباطورية أو القوة العظمى التي ظهرت  نعلم من  النمر كام  و

يف يالسوفيت لدولية هي أملانيا ، وقد استطاع األملان أن يكونوا إمرباطورية من أكرب اإلمرباطوريات  ِّ عىل الساحة ا

ْمعدودة ، فخالل هذه السنني غزوا معظم دول أوربا ، ودول أخرى يف آسيا وأفريقيا ظرف سنوات  والرءوس . َ

حلرب  جانبها ، وحتالفت معها خالل ا ع التي ساندت أملانيا ، ووقفت ب لنمر هي الدول األرب األربع التي كانت ل

ة األوىل والثانية ،وهى  حلرب العاملية األوىل: العاملي يف ا  . ، وإيطاليا واليابان يف احلرب العاملية الثانية النمسا وتركيا 

ِوأملانيا هلا شواطئ مط حر املحيط ىلَّلة عُ ط األطلنطي الذي يعد من بحور الب حي ُّ بحر الشامل ، وهو أحد بحار امل َ ُ
لكبري  حر ا  .أو الب

ا *  ألطلنطي بزعامة أمريك حش ذو القرون العرشة رمز حللف ا  :الو

حاس ، وله بعد ذلك شاهد النبي دا ن ن فار م شا هائالً وقويا وشديدا جدا ، له أسنان من حديد وأظ ًنيال وح ً ً ً

األرض  حق كل  حق وداس كل احليوانات السابقة برجليه ، كام أنه أكل وس  .ْعرشة قرون ، وقد أكل وس

                                                 
لسابق-1   .150 ص -  املصدر ا
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بعد احلرب العاملية ه دول غرب أوربا بينها وبني أمريكا   الثانية ، وهذا الوحش هو حلف األطلنطي الذي أنشأت

األسد والدب  القوى العظمى التي ظهرت قبله ، وهى  مجيع  احللف عىل كل الكرة األرضية ، وعىل  وقد سيطر هذا 

النمر   .و

حللف من الدول املطلة عىل املحيط األطلنطي ؛ ولذلك سمى حلفها % 90و  ِّمن الدول التي تكَون منها هذا ا ُ َّ

ل حيط أو ا حور البحر امل  .بحر الكبري باسمه ، وهو من ب

 ، جموعة األوربية  أوربا الذين سيشكلون يف هناية األمر امل العرش دول من دول غرب  أما القرون العرشة فهم 

التي ستظهر كقوة مؤثرة يف العامل خالل القرن القادم  أملانيا وإيطاليا) القرن الواحد والعرشين( و ة فرنسا و  بزعام

ا جلرت   .وقد تنضم إليهم إن

ال ة التي وأهل الكتاب  املجموعة األوربي قرون العرشة هي  أيضا أن ال م يرون  ً خيتلفون معنا يف هذا التفسري ، فه

بعد زوال  حياة من جديد  ة التي ستعود لل حاليا ، ويعتربون أهنم سيمثلون اإلمرباطورية الروماني لتشكل  ًبدأت يف ا

يف املايض إلمرباطورية الرومانية    .ا

ارج من بني*  ذي تعظم عىل األرض كلها رمز ألمريكا القرن الصغري اخل ال لعرشة ، و القرون ا  

يونية   :الصه

د بعد ذلك قرنا ص ه العرشة شاه ه السالم الوحش اهلائل بقرون انيال علي ني ًعندما شاهد النبي د ن ب ا خيرج م ًغري

ة القرن يكرب  القرون العرش م، ثم شاهد هذا  ن القرون العرشة ، ويتعاظ ا  ، حتى أصبح أشد وأقوى م د هذ ثم شاه

أو يلغى دور ثالثة قرون مهمة من القرون العرشة  ُالقرن وهو يذل أو خيْضع له  ُِ ُِ ّ. 

م ، وقال  ُّ حربا مع القديسني ، ويذهل و يصنع  حلكمه مدة : ًكام شاهد هذا القرن وه إن القديسني سيخضعون 

ة(نني ونصف ثالث س الزمان ( )يف الرتمجة الربوتستانتية( مان ، ومدة زمان وأزمنة ونصف ز) يف الرتمجة السبعيني

 ) .سنة أو عرش سنوات 

دانيال عليه السالم  ق بكالم ضد اهللا : وقال  ه شاهد هذا القرن الصغري وهو ينط ، وشاهده يأتى ) كالم كفر ( إن

هللا وسنبأحكا ، نم وأقوال خمالفة لرشيعة ا ء سن ويه  حلال عىل ذلك حتى جا يدة ، واستمر ا م األ( رشائع جد يام قدي

القديسني من هذا الوحش وهذا القرن الصغري ، وقىض عليهام )   .ّ، فخلص 

بعد  ىل الساحة الدولية كقوة عظمى  ، فأمريكا ظهرت ع ال أمريكا  ة وهذا القرن الصغري ما هو إ العاملي احلرب 

باليابان ، وبعد تشكيلتهالثانية التي أهن جازاكى  ي الذي ا بإلقائها قنبلتني نوويتني عىل هريوشيام ون لنط  حلف األط

َّكانت تتزعمه ، فهي القرن الصغري الذي خرج من بني هذه القرون العرشة ، ثم كرب وتعظم ، وأصبح القوة 
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ا  بإلغاء نفوذ ودور دول حلف األطلنطي ، وعىل رأسهم ثالث دول كانو ، ثم قامت  يف العامل  العظمى الوحيدة 

ق قوى عظمى ، وهم  ا ، وإيطاليا أملانيا ، و: يمثلون فيام سب  ) .روما(بريطاني

ح  أيضا للمسي العاملية التي تدير أمريكا ، وتتحكم فيها ، وهى رمز  القرن الصغري أيضا رمز للصهيونية  ًو ً

َّالدجال ، كام يفرسها بذلك أهل الكتاب ؛ ألن الصهيونية العاملية يديرها وحيركها من خلف الستار املسيح الدجال  ُ

بذلك الفصل السابق، كام سبق أن نوهنا    .1 يف 

قد صنعت هذه الدولة الصهيونية حروبا  ىل أمريكا الصهيونية متام االنطباق ، ف ًوينطبق وصف القرن الصغري ع ْ َ
املسلمني  ، وبذلك أذلت الصهيونية املسلمني بمساعدة أمريكا التي تضطهدهم ، وتفرض ) القديسني( عديدة مع 

م السالح والعتاد  ، ومتنيعليهم احلصار االقتصادي والعسكر  .ع عنه

حاربة املسلمني بوسائل أخرى عديدة  ، : كام قامت أمريكا بم فقد أطلقت العنان إلرسائيل لتقوم بمحاربتهم 

ة واهلرسك ، ودعمتهم بالتأييد  يف البوسن ّوأمدهتا بالسالح والعتاد ؛ وأطلقت العنان للرصب لقتل املسلمني 

 . هي ودول أوربا  والسيايسيالعسكر

ة وأخ ء للصهيونية العاملي العامل ملحاربتها ؛ إرضا ًريا حاربت أمريكا إحدى الدول املسلمة ، وجندت كل دول  ً

حاربة إيران والسودان وسوريا ، وفرض  ْوإرسائيل ، وهى العراق ، وتسعى أمريكا التي يديرها الصهاينة حاليا مل َ ً

بعد أن متكنت من فرض مثل هذايحصار اقتصادي وعسكر ىل ليبيا والعراق  عليهم ،  حلصار ع  . ا

قاله النبي دانيال عن أن هذا القرن الصغري حارب القديسني  ما  ء و )املسلمني ( وهذا يطابق  غلبهم ، حتى جا

ن الظلم الواقع عليهم )  املنتظرياملهد(قديم األيام  ّ، فوحدهم وقواهم ، وخلصهم م ّ من القرن الصغري والوحش ّ

جلديد  والنظ) األطلنطيحلف(اهلائل   .ام العاملى الصهيونى ا

ة وأمريكا   معظم القوانني املدنية واالجتامعية ى الفساد يف األرض ، ومبتكرس أامهوالصهيونية العاملي

ة يف هذواالقتصادية والسياسية  يف الغالب قوانني خمالفة لرشع اهللا العرص االفاسدة والظاملة املوجود التي تكون   ، و

خللقت إباحة الزنا واالوأوامره ، كقوانني وشعارا  .ينحالل ا

اخللقالصهيونية وأمريكا  النحالل  ة اجلنسية وا ة أكرب رصيد من كتب وأفالم وقصص اإلباحي  ي والدينيصاحب

ا القرن الصغري  ل عن هذ ع قول النبي دانيا ا ينطبق م ، أي : ، وهذ ه كان يغري الرشيعة والسنة   بمحاوالت يقوم: ُّإن

                                                 
ضوع بكتابنا -1 ذا املو اصيل ه املسيح الدجال « راجع تف دجال بأ-اقرتب خروج  وج ال خلر دون  اينة وعبدة الشيطان يمه طباقه  الصه

مثلث بروموا  .» الطائرة من 
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النظام الرأسامىل  برشائع وسنن جديدة ظاملة وفاسدة ومضللة هنالستبدال رشع اهللا وسن ، كالعلامنية والليربالية و

الديمقراطية خ.....ة املزيفو  . ال

يف الرؤيا  ح الدجال : أما قول دانيال  قات واألزمنة ، ففي هذا إشارة إىل املسي األو ا القرن الصغري سيغري  إن هذ

ه وظهوره عىل الناس عالنية ، وحت وإتيانه بالعجائب التي سيأيتعند خروج فيجعل :  هبا كمه يف األرض كلها ، 

ُالليل هنارا والنهار ليالً ، ويمطر السامء ، ويأيت  .ملسو هيلع هللا ىلص لخ مما حدثنا عنه النبي ا...  بجبال من خبز وجنات وأهنار ً

، ًفهنا إشار دانيال إىل هذا املسيح الدجال عند خروجه بعد أن أكان خمتفيا ، وحيرك األمور من  خلف الستار 

لك الصهيونية العاملية التي كانت أمريكا يف ذ ت التي ام أداهت واألمم املتحدةًمستخدما  فيذ كل املخططا  األساسية لتن

 .خطط هلا هو وإبليس 

بعد ذلك نزول عيسى بن مريم من السامء  إلنسان ( لذا ذكر دانيال  نا إشارة إىل ) ابن ا ر عيسى بن مريم ه ْ ِ، فذك

 الدول التي ستتحالف معه عند ظهوره ، وعىل رأسهم القرون العرشة والصهيونية يّلدجال وباقنزوله لقتل ا

ة وأمريكا وباق  .  الدول الوثنية يالعاملي

 :القديسون هم املسلمون * 

ا القرون العرشة والقرن الصغري  ) حلف األطلنطي وأمريكا ( ورد يف رؤيا النبي دانيال أن هذا الوحش ذ

م يأيتيذلون القديسس م ، ث عون حروبا معه م ، ويصن » ابن اإلنسان«و » قديم األيام «ًني ويضايقوهنم ويضطهدوهن

 .لنرصهتم ومتكينهم من حكم األرض 

فاليهود يقولون  حيون ،  م أهل الكتاب أن القديسني هم اليهود واملسي حيون : ويزع سون ، واملسي إهنم هم القدي

قديسون   .يزعمون أهنم هم ال

ْوبصفة عامة جي ىل أن القديسني هم املؤمنون املتطهرون املنزهونُ حيون ع ن ِمع اليهود واملسي  عن العيوب م

 .اليهود واملسيحيني

املقدس فقط ، أيَّويدعى املسيحيون أن القديسني هم امل ون : ؤمنون بالثالوث  ه  عيسى ، بإلوهيةاملؤمن  بصفت

األب ،  إلله ، واإلله  ْالروح القدس ، وكل منوابن هذا ا بعيسى يف صفاته الثالث ، وهى َ ال يؤمن   واالبن األب:  

الروح القدس فهو من الكافرين يف نظرهم   .و
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من دليل بالتوراة واإلنجيل يؤكد أن القديسني هم املسلمون   أكثر 

ة أقوى وأدل  حلج م املسلمون ؛ حتى تكون ا جيل ما يؤكد أن القديسني ه إلن وهنا . واآلن سنورد من التوراة وا

بأنيأن ننوه بأن هذه النصوص أضيف إىل بعضها نصوص حمرفة توحنحب  اليهود  لقارئها   القديسني من 

النصارى  م أن صفات القديسني ال تنطبق عليهم و  .رغ

يف الكثري من نصوص الكتاب املقدس - 1 جيل (   ن » القدوس«ورد اسم ) التوراة واإلن ه ع كصفة هللا تعاىل املنز

 .ث النقص والعيب وموجبات احلدو

ىل املؤمنني باهللا طلقُوأ ىل مالئكة السامء ، وع يف بعض مواضع الكتاب املقدس ع  اسم القديسني أو القدوسني 

السامء  ً، وعىل الشعب الذي سيتخذه اهللا شعبا خمتارا له ) ِّاملوحدين( الواحد املوجود يف  ً. 

ىف اإلصح اة ذكر اسم القدوس كصفة ل» حبقوق«ث من سفر الاح الثو ن فاران ، ويغطى ينبُبالتور خرج م  سي

ه  حه السام) دعوته(جالل ق أتباعه( وات واألرض ، ومتتلئ األرض من تسبي م األرض ) عن طري ، وترجتف كل أم

 .من دعوته ، وترجتف أرض كوشان ومديان منه 

املوصو» ونالقديس «فـ ا النبي  اهللا القدوس ، وأتباع هذ ىل أتباع  يف الكتاب املقدس ع س  بأنه قفُأطلقت  دو

ه عن النقص والعيوب : ًأيضا، أي  يف . ُمتطهر منز د ، وأنه سيخرج  مل يأت بع ذا النبي القدوس  م اليهود أن ه يزع ْو َ َِ ْ

ن ، ويكون منهم  .ًيكون هيوديا : أي ( آخر الزما  ( 

ني هم أتباهذا ويزعم النصارى أن  سى عليه السالم ، وأن القديس  ه املسيحيون ؛ ولذلك أطلقواعالنبي هو عي

ىل تالميذ م أيضا ع الس حية األوىل ورسله  هًهذا ا املسي   .وزعامء 

النصارى ؛ ألن النبي » حبقوق«وما ورد بسفر  ن : قال » حبقوق«يرد دعوى اليهود و ا النبي سيخرج م إن هذ

ا » فاران« ال سيدنا حممد جاز ، فهذا النبي ليس إ جاز ، وعيسى مل يأت من أرض احل الذي ملسو هيلع هللا ىلص ًالتي هي أرض احل

جاز خرج   .من أرض احل

يل جاز ، وأن النبي القدوس هو حممد » فاران« األدلة عىل أن أرض وفيام ي احل  :ملسو هيلع هللا ىلص هي أرض 

ن بأرض فاران ، وهذا هو النص ) أ( براهيم عليه السالم سك ة أن إسامعيل بن إ  :ورد بسفر التكوين بالتورا

ى مالك اهللا هاجر من السامء ،« د الغالم امحيليقوم: وقال هلا  ُوناد ُ ه ؛ ألينيِّ ، وش ة  يدك ب  سأجعله أمة عظيم

فاران.. وكان اهللا مع الغالم فكرب ..    .]21-17 / 21تكوين [  » وسكن يف برية 
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أن إهي أم » هاجر«و  ان ،ومعلوم  سامعيل عليه السالم وزوجة إبراهيم ،والنص أكَّد أنه سكن يف برية فار

جلد األكرب جاز ، وهو ا ن أرض احل  لسيدنا حممد عليه الصالة والسالم ، ومل يوضح النص هنا سيدنا إسامعيل سك

حلجاز  أرض ا اران هي   .أن أرض ف

ة السامرية الصادرة سنة ) ب( ة سم ب1851ورد يف التورا فر التكوين نفس النص السابق ، ولكنه أوضح أن بري

حل..... «: فاران هي أرض احلجاز ، وفيام ييل النص   .1» جازوسكن إسامعيل يف برية فاران با

أن  احلجاز ؛ حتى ال تشري إىل  ة السامرية املوجودة حاليا فقد حرفه اليهود ، وحذفوا منه كلمة  َّأما نص التورا ً

ها هو النص   :أرض فاران التي سيخرج منها النبي القدوس هي أرض احلجاز ، و

ا « ال هل يليقوم.... وينادى مالك اهللا إىل هاجر من السامء ، وق فاران....  الفتى  امح  .» وسكن يف برية 

ن [  ة السامرية ن- 21- 17 / 21تكوي   .]ص التورا

ة)   ج( لية املرتفع األرايض اجلب ة أو  اجلبال املرتفع ى 2 إن كلمة فاران كلمة عربية ، وهى تشري إىل  ، وهى بذلك تساو

يف اللغة العربية املكان الذي حي جاز  حلجاز يف اللغة العربية ؛ ألن معنى احل ْمعنى كلمة ا لقوم ، أي ُ ه ا جز في : َت

فيه من األعداء ، ويقال يف اللغة  جزوا ، أي : املكان الذي خيتبئون   . 3أتو ا احلجاز: احتجز القوم وانح

ىف املايض ن األعداو ختبئوا فيها م جلبلية العالية ؛ لي ا  كان العرب يلجأون إىل أرض احلجاز ا أو ليشنو ء ، 

ها جومهم عليهم من م إليها ، ومنٍ؛ ألهنا أراض جبليه م عند احتجازه منه ن األعداء  ق عليه هنة عالية ال متكِّ  اُا أطل

جاز  .» حجاز«ٍمساو ملعنى كلمة » فاران«وبالتايل فمعنى كلمة  .أرض احل

فهو الذي خرج من فاران : ملسو هيلع هللا ىلص إن أوصاف النبي القدوس الواردة بسفر حبقوق تنطبق عىل سيدنا حممد ) د(

جاز( ه السموات ، وهو الذي غطى بج) احل ه كل األرض ، واهتزت للقرآن الذي نزل علي الل دعوت

م وبعدها ،وهو الذي  واألرض ، يف صلواهت ألت األرض كلها بالتسبيح الذي يسبحه املسلمون  امت و

                                                 
لكريم -1 من القرآن ا ت تارخيية  مهران /  د- دراسا ومى    .147 ص -حممد بي
اموس الكتاب-2   .667 ص - دار الثقافة - املقدس  ق

ار الصحاح ، املعجم الوجيز-3 املنري  خمت  .» حجز« باب - ، املصباح 
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، فبلغت فتوحات أتباعه املسلمني معظم أنحاء الكرة األرضية ، وهو الذي ارجتفت  ه  م من ارجتفت كل األم

منه اية ظهوره أرض كوشان ومديان   . ، ومها أرض العرب وشامل احلجاز عند بد

قد عرف قاموس الكتاب املقدس  إلنجيليني بالرشق األوسط - َّف ة ا باالتفاق مع رابط  كوشان -  دار الثقافة 

آليت   :ومديان با

َوربام يقصد منها أرض العرب .. األرض التي سكنها الكوشيون : كوشان  ُْ. 

ء ، وكان اإلسامعيليون إىلج العقبة أرض كانت متتد من خلي: مديان  ن ) أبناء إسامعيل (  موآب وطور سينا م

العقبة يسكان مديان ، واملنطقة التي تقع رشق  .تسمى مديان ) أرض احلجاز (  خليج 

الء القديسني - 2 ، أن هؤ حاح الرابع عرش واإلصحاح اخلامس عرش  إلص حاح اخلامس وا  ورد بسفر الرؤيا اإلص

حه( ة سيكون هلم ترنيم اجلديدة )  وصلوات تسبي حاب التسبيحات والصلوات  املسلمون هم أص جديدة ، و

حات وصلوات اليهود والنصارى  . التي ختتلف عن تسبي

والثاين-  3 حاح السابع والرابع عرش  إلص ً  ورد بسفر الرؤيا ا ام لعرشون يف صفات هؤالء القديسني أن هلم خت  وا

يف وج لك ، وهعىل جباههم ، واملسلمون سيامهم  التي تظهر ىوههم كام وصفهم القرآن بذ  عالمة الصالة 

جود   .عىل اجلبهة من أثر الس

يف - 4 حلادس ورد  باإلنجيل اإلصحاح ا جدا أو (  من صفات هؤالء القديسني أن هلم هيكالً  : عرشيفر الرؤيا  ًمس

ه ، ومذبحا ) مكان عبادة  جدون في  أن اليهود والنصارى ال ومعروف) مكان لتقديم الذبائح :    أي ( ًيس

وهذا حسب رشعهم ، ال حسب رشيعة اهللا املنزلة ( يسجدون يف صلواهتم هللا فصلواهتم تتم وهم واقفون 

ح هللا يف مكان معني ) عليهم   .ً، كام أهنم حاليا ال يقدمون ذبائ

جدون فيه ، ويعترب هو هيكلهم األكرب وهو الكعبة ، وهلم هي ل يس م هيك اكل أخرى ُأما املسلمون فله

ح يقدمون فيه الذبائح كل سنة هللا وهو جبل عرفات   .يسجدون فيها هي املساجد ، وهلم مذب

حاح احلاد- 5 الء القديسني سيكونون ي ورد بسفر الرؤيا اإلص العرشين أن هؤ  والعرشين واإلصحاح الثاين و

ختار يف هناية الزمان ، وسيكون هلم مدينة مقدسة أطلق عليها ال أورشليم «كتاب املقدس اسم شعب اهللا امل

ة مربعة ، طوهلا قدر » اجلديدة حاحني السابقني أهنا مدين إلص جيل با إلن ينة الواردة با ْ، ومن أوصاف هذه املد َ

ارتفاعها  فيها ، وهذه ) مكعبة : أي ( عرضها قدر  ا هللا  ، وأن شعوب وملوك األرض سيأتون إليها ليتعبدو

ء حياة ، وشجرة حياة نجدينة ال يدخلها أي شخص أغلف أو امل ىف هذه املدينة ينبوع ماء ، هو ما ُس ، و

 .لشفاء األمم 
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م  ة أورشلي م:ومعنى كلم ة السالم حسب تفسريه سمى أيضا ، ومد 1 مدين ة (ًينة السالم يمكن أن ت مدين

ة املسامة ؛ ألن امل) اإلسالم  فهذه املدين اإلسالم بأعنى واحد  ال مكة مدينة   .ورشليم اجلديدة ليست إ

النطباق  يف السفر تنطبق مع أوصاف مكة متام ا كان الذي ذكر يف السفر : وأوصاف املدينة  ُفالكعبة هي امل

ة  ، أي أنه مكعب أو كعب ْعىل أن طوله قدر عرضه قدر ارتفاعه  َ. 

جس  ص الذي ال خيتتن ، وهؤالء غالبا يكونون : هو الشخص الذي ال يتطهر ، واألغلف : والن ًهو الشخ

ىل الكرة األرضية املحظور دخول املرشكني إليها ، فالسلطات من املرشكني  ، ومكة هي البلد الوحيد ع

ح بدخول املرشكني والكفرة إليها  جاس والغُ( السعودية ال تسم م األن م الذي ) لف وه ة فيها بئر زمز ؛ ومك

ء للناس«: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي  فيه شفا ة فيها» إن ماءها  ة ُ، وقد ذكر يف السفر أن هذه املدين ء حيا  ينبوع ماء ، هو ما

م  ْوشفاء لكل من يرشب منه من األم َ. 

جيىل- 6 لرؤيا اإلن الثاين عرش بسفر ا الء القديسني الواردة باإلصحاح  م حيبون الشهادة  من صفات هؤ معناه أهن  ما 

يف سبيل اهللا  ة  شهاد جلهاد وال  .ويفضلون املوت عىل احلياة ، وهذه من صفات املسلمني الذين حيبون ا

حاح الرابع عرش -  7 لواردة بسفر الرؤيا اإلص  ؛ ألهنم أطهار  أهنم مل يتنجسوا مع النساء: من صفات القديسني ا

ون ، وأهنم منزهون ، وليس فيهم عيب ) ال يزنون: أي ( ّ ال يغش َّ، وأهنم  ُ. 

حانه وتعاىل ورسوله الكريم ، والتي يلتزم م وهذه من صفات املسلمني التي ألزمهم هبا اهللا سب  هبا معظ

ض القلة منهم من العصاة واملذنبني ، أما عند اليهود والغرب املسيحي فالزنا والغش  املسلمني باستثناء بع

 .ورشب اخلمر وفعل كل املنكرات أمور مباحة ومقننة 

يف أكثر من موضع - 8 جيىل  إلن ن صفات هؤالء القديسني الواردة بسفر الرؤيا ا م م ن ثأهن ضاء ، و يرتدو ا ًيابا بي هذ

جللباب األبيض يف معظم األحيان هو زى العرب  وزى معظم املسلمني بصفة خاصة ، ويرتدى املسلمون ا

ساجد ألداء الصالة  م إىل امل  .عند ذهاهب

م  ء هم الذين اضطهدهم وحارهب مون ، وهؤال ك جمال للشك اآلن يف أن القديسني هم املسل أعتقد أنه مل يعد هنا

م ) ل أوربادو( الوحش ذو القرون العرشة  آلن ، وهؤالء أيضا ه ًابتداء من احلمالت الصليبية األوىل وحتى ا ً

                                                 
زكريا -1 فسري    .71 ص - رشاد فكرى - ت
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حارهبم الوحش املذكور بسفر ) أمريكا ( الذين حيارهبم القرن الصغري  حاح الثالث الرؤيا، وهم الذين سي  اإلص

الدجال  سيح    .عند خروجهعرش ، وهو امل

ظر يقائد القديسني هو املهد» اميقديم األ« ملنت   ا

م األيام أ لسبعينية ( ما قدي مجة ا يف السن بالرت فهام اسامن استبدهلام أهل الكتاب يف الغالب ) أو الشيخ الطاعن 

الذي »  املنتظرياملهد«السم  ة (يوحد الدول اإلسالمية ، وخيوض هبم املالحم الكربى مع الروم س،  دول املجموع

األمريكان ومعظم الدول الوثنية ، كام أخرب) األوربية  الفتن واملالحم وأرشاط ملسو هيلع هللا ىلص نا بذلك النبي و يف أحاديثه عن 

ن املهدي املنتظر  ه ع  .الساعة وأحاديث

مريم ينزل من السامء بعد املالحم الكربى بني املسلمني والروم ملسو هيلع هللا ىلص كام ورد يف أحاديث النبي  أن عيسى بن 

ن املس ىل األخص اليهود ، ويمكّ ن وبعد خروج الدجال ، فيقتل الدجال وأتباعه وع م املهدي املنتظر م لمني وقائده

األرض   .حكم 

جموعة األوربية وأمريكا  ح املهدي وأتباعه املسلمون بعد حروهبم مع امل  خالل املالحم -) الروم( وسيفت

بعد ذلك مبارشة ، كام أخربنا - الكربى  لفاتيكان وكل دول أوربا ، وينرشون فيها اإلسالم ، ثم خيرج الدجال   ا

 .ملسو هيلع هللا ىلص بذلك النبي 

ىل وه ء فرتة االضطهاد والظلم الواقعة ع ه السالم عندما شاهد انتها يف رؤيا دانيال علي ق ما ذكر هنا  ُذا يواف

بالعدل ، وقد ) املهدي املنتظر ( القديسني عند ظهور قديم األيام  الذي حقق النرص للقديسني ، وحكم بينهم   ،

ال ، كام ملسو هيلع هللا ىلص أخربنا النبي  ًأن املهدي سيمأل األرض قسطا وعد ًملئت جورا وظلامً ً ْ َ ُ. 

قديسني هو عيسى بن مريم  زل من السامء لنرصة قديم األيام وال إلنسان النا  ابن ا
سان  فيه دانيال ابن اإلن م ) عييس(املشهد الذي رأى  ن السامء ، ويعطى ملك األرض وحكمها لقدي ُينزل م

يف أحاديث النبي - بعد قتل الدجال بالطبع -األيام   بن مريم من السامء لقتل ن نزول عيسىمملسو هيلع هللا ىلص ُ يوافق ما ذكر 

ني  املنتظرالدجال وتسليم قيادة العامل للمسلم  .وقائدهم املهدي 

جيل الرؤياًوهذا املشهد ورد أيضا بسفر  باإلن الرؤيا أنه سينزل لقتل الدج،   ح سفر  ن وقد أوض ه م ال وأتباع

ىل أنه رمز لعيسىأو. القوى العظمى  ابن اإلنسان ع رسون  ا هل الكتاب يف يف هذ ق معهم  حن نتف  بن مريم ، ون

 . التفسري
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نه  بأ لكتاب  ىل أهل ا جة ع قدس كفيل وحده بأن يكون ح يف الكتاب امل ه  إلنسان الذي أطلق علي ُولعل لفظ ابن ا

ة  ًليس إهلا ، وإنام هو برش ابن برش ، وعموما أحب أن أنوه بأن األناجيل األربع  - )  يوحنا- لوقا - مرقس -متى ( ً

األساسية وهى األنا يف -جيل  شهد  ص واحد عىل لسان عيسى يقول فيه إنه إله أو ابن إله ، بل كان ي ُّ مل يرد فيها ن

ن  ال يستطيع أن يفعل شيئا م ال رسول من اهللا ، ال ينفذ إال أوامره ، و ه ما هو إ شهد بأن ًكل أقواله هللا بالوحدانية ، وي

اهللا ، وأن ك البرش أبناء اهللا تلقاء نفسه دون أن يتلقى األمر به من   .ل 

ىف رسائل بولس املحرف األول واألوحد  اجيل ، و ىل لسان كتبة األن ِّأما فرية أنه إله أو ابن إله فهي مما ورد ع ْ ِ

ه هنا  حديث عن  .للنرصانية ، وهذا موضوع يطول رشحه ، وال جمال لل
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  الفصل الرابع
  

  

  
  عىل األرض ستقع التي ة العامليةياألحداث السياس

 قبل دمار أمريكا
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إلنجيل عام سيقع عىل األرض من فتن ، وحروب ، ونزاعات بني األمم ،  يف ًطبقا ملا ورد اإلسالم والتوراة وا

يف  هباوغضب ونكبات يصيب اهللا أهل األرض ن ترتيب هلذه األحداث  ن استنتاجه م ن ، وطبقا ملا يمك  ًهناية الزما

 الفتن واملالحم وعالمات الساعة الصغرى والكربى وترتيب ظهور القوى العظمىحدثنا هبا األنبياء عن التي 

يف ستظهرالتي  التي ستنتج من جمموع هذه الروايات جمموعة األحداث يمكننا أن ن،هناية الزمان   ىل   ستقع ع

 .األرض قبل دمار أمريكا 

جد أن هناك جمموعة كبرية من هذه األحداث قد وقع وشاهدناه ، وهناك ث وسن األحدا ة أخرى من   جمموع

 . وينتظر حدوثها خالل السنوات القليلة القادمة ىف الظهوربدت بوادرها 

ال نستطيع ذكر كل األحداث ننا  األنبياء واملذكورة التي ًونظرا إىل أ جيل ؛  يف حدثنا عنها  الم والتوراة واإلن إلس ا

ء فقط دون رشح الء األنبيا كر النصوص الواردة عىل لسان هؤ  فإننا سنقترص هنا ،ها حيتاج إيل كتاب مستقل ألن ذ

كل األحداث  ىل ذكر أهم هذه األحداث ، وليس   .ع

ىل ذكر أهم األحداث األحداث التي ًوسنقترص أيضا ع بعد دمارها  التي ستقع قبل دمار أمريكا ، ونرتك  ستقع 

األخري يف ستقع بعد دمارها بيشء موجز  التي ، وسنعطى فكرة عن األحداث  أما ،من هذا الكتاب الفصل 

الزمان فقد فصلتها خلاصة بنهاية  ُتفاصيل كل األحداث ا   .1كتب أخري يف ْ

ه األحداث   :فتعالوا لنتعرف عىل أهم هذ

ت مستمرة أحداث وقعت ال   وما ز

رية اإل ظهور- 1 إلنجليزية ثم اهنيارها  مرباطو  :ا

حتدثنا عن رؤيا ه السالم عن القوى ال النبي عندما  يف ستظهر التي عظمىدانيال علي ة الزمان ، رأينا أن أوىل   هناي

إلهذه القوى كانت يف رمز هلا التي الربيطانية مرباطورية ا ، ثم رأينا أن هذا األسد أعطى قلب إنسان   ُرؤياه باألسد 

لك إشارة  يف ، واقتلع جناحاه ، وكان إلىل انتهاء قوة وسلطان ونفوذإذ األر مرباطورية ا ، الربيطانية عىل أهل  ض 

 .وحتوهلا إىل الضعف ، وانتهائها كقوة عظمى 

إلوعىل ذلك فظهور ث  مرباطورية ا ًالربيطانية سيسبق ظهور أمريكا ، وسيسبق دمارها أيضا ، وهذا قد حد

انتهى  . هذا عرصنا يف و
                                                 

ها يف جمموعة من كتبنا-1 ث ورشحنا ذه األحدا  .سنشري إليها يف مواضعها  والتي َّ قد فصلنا هل
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اهنيارها - 2 وسيا ثم  زعامة ر شيوعية ب  : ظهور ال

هر الدب النبي  رؤيايف ا أيضا ظ ُّدانيال السابق ذكره ُّ ف وارسو بزعامة روسيا ً حلل ً بعد األسد ، والدب كان رمزا 

ً، ورمزا للشيوعية أيضا  .روجتها روسيا بني أعضاء هذا احللف  التي ً

نيال كر دا يار حلف وارسو، لكن روسيا هذه الرؤيا اهنيار  يف ومل يذ ىل ذلك  حدث قبل دمار أمريكا ، واهن ع

ار أل حلف وارسويكون ظهور روسيا واهني  .تسبق دمار أمريكا  التي حداث من ا

نيا وحلفاءها- 3  : ثم هزيمتهم  ظهور أملا

ن سفره ، وهى الصدانيال السابقة والواردة باإل النبي ُويفهم ذلك من نفس رؤيا مر ذو القرون نحاح السابع م

أملانيا يف األربعة ، وقد اهنزمت  حلدث قد و  احللفاء ، وهذا ا ة بفضل دول  حلرب العاملية الثاني ع أيضا ا  .ًق

ريكا  األطلنطي  ظهور حلف- 4 زعامة أم  :ب

ل السابقة أيضا يتضح أن أمريكا كقوة عظمى  النبي من رؤيا القرن الصغري اخلارج من بني القرون -ًدانيا  وهى 

 . األطلنطي  ستظهر كأكرب قوة عظمى بفضل حتالفها مع حلف- هذه الرؤيا  يف العرشة

ه قبل دمار أمريبالتايل و هم أن األطلنطي كا ال بد من ظهور حلفُيف  هي وسيطرة أمريكا عليه بحيث تكون 

لناهية احللف ، وهى  يف القوة الوحيدة اآلمرة ا احللف ، وتذل ثالث دول من دول  ، : ّهذا  يطانيا وأملانيا  إيطاليا وبر

 .ًوهذا قد حدث أيضا 

ريك- 5 رات العامل وأم َّ رهتا عىل مقد العاملية ، وسيط  :ا  ظهور الصهيونية 

لزانية  ىل السابق رشحه رأينا أن املرأة ا جي لرؤيا اإلن ة ) أمريكا(ىف اإلصحاح السابع عرش من سفر ا كانت راقد

ىل  األمم املتحدة وجملس األمن (  قرمزي وحشع لذي -وكان هذا الوحش ) . الصهيونية العاملية و ن  ا حيركه م

ح الدجال وراء الست َّار املسي ىل يف ىكل القوى العظم يسيطر عل -ُ ا أ راألرض وع أمريكا ، ويستمد هذ سها 

ىف نفس الوقت يمدها بام له من نفوذ وسلطان أيضا من خالل األمم املتحدة وجملس  ًالوحش قوته من أمريكا و ّ

 .األمن اللذين يسيطر عليهام 

ىل هذه املرأة الزانية يف سينقلب الصهيوين ورأينا أن هذا الوحش ة ع حالف مع ال ، النهاي ة قروويت ( ن العرش

 .تدمريها  يف ضد أمريكا ، ويساعد هذه القرون العرشة) األوربية املجموعة

ىل مقدرات أمريكا والعامل  َّوعىل ذلك فقبل دمار أمريكا ال بد أيضا من ظهور الصهيونية العاملية وسيطرهتا ع ً

ال حيتاج منا إىل رشح أو رضب أمثأًوهذا قد حدث أيضا ، وهو  جميع ، و لل  .لة مر ظاهر 
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ألرض - 6 حرارة ا جة  ألهنار ، وارتفاع در ألوبئة الفتاكة ، وتلوث مياه البحار وا ألمراض وا  : انتشار ا

الساعة والقوى العظمى إلنجيىل عن أحداث هناية الزمان وعالمات  يف ستظهر التي حتدث سفر الرؤيا ا تلك  

ن مريأجوج ومويأالفرتة ، كام حتدث عن ظهور الصهيونية العاملية واملسيح الدجال  ن جوج ونزول عيسى ب م م

ه ل وأتباع الرؤيا ( قائد مجاعة القديسني »  املنتظرياملهد«ً، وحتدث أيضا عن  السامء لقتل الدجا ُرمز له ىف سفر 

حلمل أو اخلروف ت  تلك الفرتة يف وما سيقع من حروب عىل األرض) با ث عن جمموعة من النكبا حتد ، كام 

الغضب اإلهل ىل األرض ويو الفرتة  يف لهاهأ ع  .تلك 

ب  سابعة سيصي األرض ، والنكبة ال جلو وأهل  اهللا األهنار والبحار وا ت يصيب هبا  لغضب سبع نكبا ومن هذا ا

لعظيمة أو بابل العظيمة   ) .أمريكا( هبا املدينة ا

ه النكبات قبل دمار أمريكا بالتايل و ن حتقيق هذ  .فال بد م

، ققت  نكبات حت هذه النكبات السبع ،  ها هذه اجلزئية هو ما حتقق من يف  ونكبات مل تتحقق بعد ، وما هيمناٌومن 

 : الواردة بسفر الرؤيا  هذه النكبات، فتعالوا لنراجع ونفهم نصوص

فر ال جيبة ئالسامء آية را يف ثم رأيت«: ؤيا ريقول س ة ع ؛ : ع األخرية  ت ، وهى  بع نكبا حيلمون س سبعة مالئكة 

م غضب اهللا  ا يت حلية األربعة هؤالء فأعطى .. ألن هب الئكةأحد الكائنات ا ن ذهب مملوءة امل  السبعة سبع كئوس م

 . إىل أبد الدهور يمن غضب اهللا احل

ن اهليكل  سبعة ) السامء  الذي يف عرش اهللا:  أي (ًوسمعت صوتا عظيامً م ح باملالئكة ال ا : يصي ا ، واسكبو اذهبو

ىل األرض كئوس غضب اهللا السبع   .ع

ة أصابت الناس الذين فذهب املالك األ فاسدة موجع مول ، وسكب كأسه عىل األرض ؛ فظهرت قروح   عليه

جدون لصورته  ن يس  .سمة الوحش الذي

حر ؛ فصار املاء مثل دم امليت ؛ فامت كل خملوق حي الثاين وسكب املالك ىل الب يف ّكأسه ع  .البحر  

الينابيع ؛ فصارت دما   .ًوسكب املالك الثالث كأسه عىل األهنار و

فاحرتق الناس بحر شديد ، ت أن حترق الناس ،  ا ٍّوسكب املالك الرابع كأسه عىل الشمس ؛ فأعطي  وما تابو

اسم اهللابّليمجدوا اهللا ، بل س ىل هذه النكبات الذي وا   .» ...له سلطان ع

حاح اخلامس عرش والسادس عرش [  لرؤيا اإلص  ] نص الرتمجة السبعينية- سفر ا

ة املذكور لسابع الكأس ا سمها إىل ثالث و ة هنا كانت عىل املدينة العظيمة حيث رضهبا اهللا بزلزال عنيف ؛ فق

حديث عن ذلك يف أقسام ، وسنعود لل  .الفصل القادم  
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يف وهذه النكبات ظهر بعضها ، وهى حاء األرض   م أن القروح . زيادة كل يوم ، وستزداد حتى تعم معظ و

ح الفاسدة املوجعة هذه أصابت الذين يسجدون للوح ة واملسي ه ، وهم أتباع الصهيوني ه ، وعليهم سمت ش وصورت

 .الدجال والشيطان الذين سيسجدون له وللشيطان عند خروجه 

س الدول م نف ه  التي ًوأتباع الصهيونية حاليا هم معظم القوى العظمى ، وه ستتحالف مع الدجال عند خروج

َّكام ذكر ذلك باإلصحاح الثالث عرش من سفر الرؤيا ، وقد فص ُلت ورشحت هذا اإلصحاحُ يفُ ب « كتايب   اقرت

ح الدجال ج السمي ة» خرو ة هي ، وهذه القروح املوجع ة الفتاك يف نسمع عنها التي األمراض واألوبئ   ، األيام  هذه 

خلنازير ، األيبوال ، جنون البقر اإليدز ، والفاشيوال ، والرسطان : مثل    .الخ.... ، أنفلونزا الطيور وا

م منترشة بدرجة كبريةوهذه األمراض ك يف ام نعل أوربا وأمريكا والدول   ة ، وهى دول  الدول التابعة للصهيوني

 .الشيوعية 

حار دما فأدت ملوت املخلوقات احلية التي أما األهنار والب  الذي إشارة إىل التلوثفهي ،  هبا التي ًصارت 

جة املخلفات الصناعية حار نتي جارب النوويةتلقى فيها ، التي ّأصاب األهنار والب الت يتم  التي  وكذلك نتيجة 

يف تفجريها ث  حيطات ، وستزداد نسبة التلو حار وامل ت حتى تؤدى إىل القضاء عىل معظم  يف الب حيطا األهنار وامل

خلوقات احلية املوجودة هبا كام ذكر هنا   .ُامل

فهو إشارة الذي أما الغضب حر شديد  فأدى الحرتاق الناس ب ىل سكبه اهللا عىل الشمس ؛  شهده اآلن ع ما ن  إىل 

فاع يف األرض من ارت حلرارة مل يكن موجودا من قبل ، وإشارة إىل التغريات اجلوية املتقلبة ، وإشارة أيضا   ًدرجات ا ً

ىل زيادة درجة حرارة األرض  الذي إىل ثقب األوزون  .ساعد ع

 :القرآن  يف سفر الرؤيا قول اهللا سبحانه وتعاىل يف ويقابل ما ورد هنا

                                      . 

  .]41: الروم [ 

أو الفساد ا التلوث  قد أشار اهللا سبحانه وتعاىل هنا إىل أن هذ حر سيظهر أوال نتيجة إلمها يف ف سًالرب والب لنا  ل ا

م ، يف  قمة من اهللا هلم بسبب أعامهلم وفساده ىل البيئة ، وثانيا سيزداد بيد اهللا ، ويكون ذلك غضبا ون حافظة ع ًامل ً

ده يوحنا َّ  :ًرؤياه السابقة أيضا بقوله  يف وهذا ما أك

ء يقول «  ىل األهنار ؛ فصارت دما ، وسمعت مالك املا ت: ًوسكب املالك الثالث كأسه ع يفعادل أن ك    أحكام

ن قدوس الكائ ء...... كان  والذي أهيا ال ني واألنبيا ا دم القديس ما  سكبو ، فنالوا  م الدم يرشبونه  فأعطيته ؛ 

  .]السبعينية نص الرتمجة - 16/4 الرؤياسفر » يستحقون
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ا الغضب د املالك أن هذ فعله أهل األرض م الذي فهنا أكَّ حار واألهنر نتيجة ملا  ه اهللا عىل الب م ن اضُأنزل طهاده

جة لقتل األنبياء) املسلمني واملؤمنني بصفة عامة(للقديسني  يفوقتلهم ، ونتي ليهود (  املايض   عله ا وهذا ما كان يف

حلايل ، وقتل أنبياء العرص) مع أنبيائهم  ء  :وهم ا حلون والعلام لصا جاهدون ا يف  ؛ ألن هؤالءوالوطنيني وامل كل  

ء والصاحل نبياء عرصهم ، فالعلام مجة عرص هم أ نا بأن كلمة األنبياء الواردة هنا تر ا إذا سلم ون ورثة األنبياء ، هذ

للنص حة  حيحة للنص األصيل صحي ن الرتمجة الص  .وليس األنبياء » الصاحلون« األصيل ؛ ألنه يمكن أن تكو

الزل- 7 عق الرعدية   كثرة الز   :والربد القارسوالصوا

التي  ضمن األحداثسفر الرؤياذكر  شهدها األر  أكثر من موضع وقوع زالزل عىل  يف هناية الزمان يف ضست

نها الزلزال ال كان من بي أو دول ذياألرض ،   . سيدمر أمريكا ويقسمها إىل ثالث مقاطعات أو قارات 

الزل   :ومما قاله يوحنا عن هذه الز

برد كثري.... «  مج-  11/19سفر الرؤيا [ » وحدثت بروق وأصوات ورعود وزالزل ، وسقط  ة  نص الرت

الزل والربد القارس ] السبعينية إلشارة إىل زيادة الصواعق الرعدية والز ا النص تم ا  .، ففى هذ

حدثت أصوات ور.... « لرؤيا [ » ود وبروق وزلزلةعف  ] نص الرتمجة السبعينية- 8/5سفر ا

يف وحدث«  لرؤيا [ » ...تلك الساعة زلزال عنيف  مجة السبعينية- 11/13سفر ا  ] نص الرت

لعرش  يف املالك السابع كأسهوسكب «  ن ا ع .. اجلو ؛ فخرج صوت عظيم م وحدثت بروق ورعود ، ووق

ة  إلنسان عىل األرض ، وانقسمت املدينة العظيم لزال عنيف ما شهدت األرض مثله هبذا العنف منذ وجد ا ز

لرؤيا [» ...ثالث أقسام ، واهنارت مدن األمم مجة السبعينية- 18 -  16/17سفر ا  ] نص الرت

يف ًثرة الزالزل وردت أيضاوك ال تقوم « : ملسو هيلع هللا ىلص عن عالمات الساعة ، فقد قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  النبي أحاديث 

الزل.... الساعة حتى   ]رواه البخاري[ » ....وتكثر الز

سى عليه السالم أيضا لزالزل كعالمة من عالمات الساعة عىل لسان عي وتكون .... « : قوله  يف ًووردت كثرة ا

ة و الزلجماعات وأوبئ ن يف ز مجة الربوتستانتية- 24/7إنجيل متى إصحاح [ » ....أماك  ]  نص الرت

حوظة ، فمن عام  ة مل لقليلة املاضية كثرت الزالزل بسور ي م1897م حتى عام 856فخالل السنوات ا  أ

ىل األرض ، باإلضافة إىل زالزل أخرى ضعيفة 9خالل ألف عام مل يقع سوى  وخالل القرن .  زالزل مدمرة ع

ع ال ااملعرشين وحده وق رها تدمري ن أكث يل ًئات من الزالزل الشديدة، وكا م 1992ً زلزاال ، أما خالل عام 30 حوا

يف ً زلزاال ، وما زال مسلسل الزالزل90وحده فقد وقع   .زيادة مستمرة  
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حتى اآلن  والتي % من عالمات الساعة الصغرى عىل األقل95 حتقق - 8  :حتقق معظمها 

أمريكا س حمة العظمىتدمري  آخر عالمات  هي يقع قبل وقوع امللحمة العظيمة بني املسلمني والغرب ، واملل

ن حتقيق  د م لذا فال ب لتي % من عالمات الساعة الصغرى عىل األقل95الساعة الصغرى ؛  حتقق معظمها حتى  وا

آلن   .ا

بو نعيم يف وقد أورد أ حللية «   ا هو نص احلديث مجع معظم هذه العالمات ، وملسو هيلع هللا ىلص  يًحديثا للنب» ا  :هذ

 :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن حذيفة بن اليامن قال 

 » ، اثنتان وسبعون خصلة ، إذا رأيتم الناس أماتوا الصالة ، وأضاعوا األمانة ، وأكلوا الربا  ة  ب الساع من اقرتا

بالدنيا ، وتقطعت األرحا ا الدين  حلوا الكذب ، واستخفوا بالدماء ، واسعلوا البناء ، وباعو است يكون احللم م ، وو

لكذب صدقا ًضعفا ، وا جأة ، وأؤمتن اخلائن ، وخون ً ور اجلور ، وكثر الطالق ، وموت الف وظه حلرير لباسا ،  ً، وا

واألمني ، وص ِّدق الكاذب ، وكذب الصادق ،  ، ثكَّ القذف ، وكان املطر قيظا ، والولد غيظا ، وفاض اللئام فيضا  ًر  ً ً

ة ، والقراء ًوغاض الكرام غيضا ، وكان األمر ة ، والوزراء كذبة ، واألمناء خونة ، والعرفاء ظلم  إذا فسقهاء فجر

جليفة وأمر من الصرب ، يغشيهم اهللا فتنة يتهاوكون ولبسوا مسوك الضأن  ن ا فيها ) يقعون :  أي (ّقلوهبم أنتن م

الظلمة ، وتظهر الصفرا َ، وتطلب البيضاء ) الذهب ( ء هتاوك اليهود و ّ ، ، وتكثر اخلطُ ايا ، ويقل األمر باملعروف 

 ، حلدود  اخلمور ، وعطلت ا ر ، وخربت القلوب ، ورشبت  املناب ساجد ، وطولت  ِّوحليت املصاحف ، وصورت امل ُ ُ ّ ِّ ُ

ًوولدت األمة ربتها ، وترى احلفاة العراة وقد صاروا ملوكا ، وشاركت املرأة زوجها  الرجال وتشبهالتجارة ،  يف َّ

ل ، بالنساء ، والنساء با ة ، ورجال  م للمعرف شهد ، وسل ن غري أن يست ُحلف باهللا من غري أن يستحلف ، وشهد املرء م َُ

ل ن ، وطلبت الدنيا دُّوتفقه لغري ا آلخرة ، وأختذ املغنبي لُعمل ا ، وا ة مغنامً  م زًم دوال ، واألمان ن زعي ًكاة مغرما ، وكا

ه با ِّ ، وجفا أمه ، وبر صديَّالقوم أرذهلم ، وعق الرجل أ َ وعلت أصوات الفسقةأقه ، وً ُطاع امرأته ،  ،  يف ََ املساجد 

اختذت القينات  ت ( ُو يف ُ، ورشبت اخلمور) أدوات الغناء والطرب ( واملعازف ) الراقصا ُالطرق ، واختذ القرآن  

محراء وخسفا ومس ا عند ذلك رحيا  ، فلريتقبو ا  ُ قا ، ولعن آخر هذه األمة أوهل د السباع صفا ًمزامري ، وجلو ً  .» ًخا ً

ن عالمات الساعةالرتمذي  ومسلم وأبى داود ويوقد وردت روايات أخرى للبخار ا  يف وأمحد ع نفس معنى هذ

حيحة أخرى حلديث السابق ؛ لذا اكتفينا بذكر هذا احلديث ؛ ألنه أشمل ولوجود أحاديث ص  .نفس معناه  يف ا

ن عالمات الساعةو الًأيضا ملسو هيلع هللا ىلص  النبي أحاديث يف مما ورد ع ة  والصواعقزلكثرة الز  ، وكثرة الفتن ، وكثر

ر السلطة ( الرشط  شار اللواط ، والسحاق ) عساك يف وهذا منترش.. ، وانت ن البالد اليوم ، بل وضعوا له  يف كثري م  

ء  النساء بالنسا ح زواج الرجال بالرجال ، و لغرب قوانني تبي  .دول ا



 141

لزالزل ، وانت الغالء ومما ورد عن عالمات الساعة باإلنجيل كثرة ا جاعات و األوبئة واألمراض الفتاكة وامل شار 

، وانتشار الفجور  الفاحش لألسعار ، وكثرة احلروب بني األمم ، واضطهاد املؤمنني ، وظهور عبادة الشيطان 

الرتداد الديني و اخللقي واالنحالل عودة الناس للكفر وا ء الكذبة ، وظهور املسيح الدجال ، و ، وظهور األنبيا

إليامن   .عن ا

جيل متى ذكرت هذه العالماتوقد  ن (  بسفر الرؤيا ، وإن ( ، وإنجيل مرقس ) اإلصحاح الرابع والعرشي

حاح الثالث عرش  إلص احد والعرشين ( وإنجيل لوقا ) ا حاح الو إلص  ) .ا

ض- 9 ألر شتات ا يف ُّ جتمع اليهود من  مة هلم    :فلسطني ، واختاذ القدس عاص

اليهودأكثر من موضع بسفر إشعيا يف ورد يف  وإرميا وحزقيال ودانيال نبوءات عن عودة  بعد أن -هناية الزمان    

ل  إىل - األرض  يف يشتتهم اهللا املقدس بال استثناء يرون أن أو ِّفلسطني مرة أخرى ؛ لذا فجميع مفرسى الكتاب 
، لزمان الواردة بسفر الرؤيا  حدث خالل السبع سنو والتي عالمات أحداث هناية ا السابقة لنزول يرون أهنا ست ات 

م  دته- عيسى ابن مري ح قد فنَّ يف وهذا اعتقاد خاطئ وتفسري غري صحي الرشق  يف احلرب العاملية القادمة«  كتايب  

القدس عاصمة هلم ؛ لذا فإهنم يرون أن بعودة ستبدأ -» األوسط  اليهود من شتات األرض إىل فلسطني ، واختاذ 

م ، 1948عيش فيها ؛ ألن عودة اليهود من الشتات قد متت عام نلتي  اما ورد بسفر الرؤيا ينطبق عىل األيام

ح العاصمة الرئيسية هلم ت  يف وهذا قد حدث( املستقبل  يف ويؤكدون أن القدس ستصب عرتف أن ا أيامنا هذه بعد 

وحدة إلرسائيل  ة بالقدس كعاصمة م ألوربي الدول ا  ) .أمريكا وبعض 

ة الزمان إىل فلسطني ، وانتشار فسادهم ، وعلوهم يف دكام أشار القرآن الكريم إىل عودة اليهو يف ّهناي   ، األرض 

يف وورد م لفلسطني أيضا ، وهذا املوضوع فصلته ملسو هيلع هللا ىلص  النبي أحاديث  َّإشارات إىل عودهت  .السابق ذكره  كتايب يفً

 :كل أنحاء األرض  يف ُّ جترب أمريكا واغرتارها بقوهتا ، وانتشار فسادها- 10

باإلصحاح السابع عرش والثامن عرش بسفر الرؤيا ،ُيستنتج مما ورد ة الزانية وبابل  والذي   حدث عن املرأ كان يت

م -العظيمة أو املدينة العظيمة  مجيع األم ىل كل ملوك وحكام األرض ، وأن  ة سيكون هلا السيطرة ع  أن هذه املدين

ىل زناها ، وستتكدس خطاياها إىل السامء ، وستتجرب ع مخر  بنفسها حتى َّسترشب من كأس   كل أهل األرض وتغرت 

ه ال يوجد قوة ه  يف تظن أن ، فعند ذلك ينزل اهللا غضب ع أن تنال من مكانتها وقوهتا وأمنها  األرض أو السامء تستطي

يها   .ونكباته عل

حدث كل هذا ، وقد حدث كثري من ذلك بالفعل وشاهدنا يامنا هذه  يف لذا فقبل دمار أمريكا سي  .أ



 142

   ولكن ظهرت بوادرها أحداث مل تقع بعد

حلف- 1 طي  انفصال  ألطلن يف العامل  ا جموعة األوربية كقوة عظمى مؤثرة  ريكا ، وظهور امل  :عن أم

يف علمنا مما ورد ة العظيمة سيتحالف ضدها   ة الزانية أو املدين حاح السابع عرش من سفر الرؤيا أن املرأ اإلص

بالنار  وحرقها  ة ، ويقومون بتدمريها  عرش دول :  هي ً، والقرون العرشة طبقا لتفسري أهل الكتابالقرون العرش

حالف مع بعضها أوربا ، ستت يف من دول غرب  جموعة  فيدرايل احتاد  امل وروبية ، لكن  ً، وهى حاليا املجموعة األ

يف  دول10 دول ، فهناك احتامل ألن يكون املقصود بالقرون العرشة أهم 10األوربية عددها أكثر من  ة   جموع امل

بعد اكتامل وحدة أوربا ستشكل جملسا أو تنشاأل جموعة األوربية  ، أو أن امل ة مكونة من ئًوربية    دول ،10 هيئ

جموعة مشرتكنييس ملزمة لباقلجوتكون قرارات هذه اهليئة أو امل يف  أعضاء املجموعة ، ويكون مجيع أعضاء امل  

فقط منهم حق  الحتامل فيها ، ويكونون هم » الفيتو«هذه اهليئة ولعرشة  مجيع قراراهتا ، وهذا هو ا ىل  املسيطرين ع

 . ، واهللا أعلم ياألقوى من وجهة نظر

لذي  األطلنطي  حيدث ذلك فال بد أن ينفصل حلفيولك ستقل بذاته ا  .تتزعمه أمريكا اآلن عن أمريكا ، وي

، فقد  م زعامء أوربا رصحوهذه العالمة قد بدت بوادرها  توحيد أوربا ، ورة أكثر من مناسبة برضيف  معظ

ن هلا دور مؤثر وفعال استقالهلا عن أمريكا ، ورضورة أن يكو ،  التي مباحثات السالم يف و بالرشق األوسط  جترى 

يف وأال يقترص دور أوربا عىل متويل أطراف النزاع الرشق األوسط وإمدادهم باملساعدات لدفع عملية السالم ،  

ةومعظم الزعامء األوربيني » شرياك « ويعارض  األمريكي آلن ، فأوربا  يف السياسات  الرشق األوسط والعامل كله ا

آلن عىل قوانني احلظر القتصادي تعرتض ا والعراق التي  ا  .فرضتها أمريكا عىل إيران وليبيا 

،  يف ابروبدأت أو آسيا  ًالتوسع رشقا بإقامة عالقات اقتصادية بينها وبني دول الرشق األوسط ودول رشق 

يف يكون هلا دور مؤثر وفعالوتسعى أوربا ألن  ة ، وت  ة بصفة عام امل األحداث العاملي ن كل دول الع ُّسعى للتقرب م

ع إرسائيل مثل  ها دول حوض البحر األبيض املتوسط ، ودول املواجهة م ني : وعىل رأس مرص وسوريا وفلسط

 .ولبنان واألردن 

سياساهتا ن رضورة استقالل أوربا ب ة ، وترصحيات الزعامء األوربيني ع ة كثرية ومتعدد  عن السياسة األمريكي

لصحف اليومية الصادرة  ال ختلو ا كرها ، أو إجراء حتليالت إخبارية حوهلا 1هذه األيامىف و  . من ذ

                                                 
ادرة-1 املرصية والعاملية الص مية  ام  يف النصف الث راجع الصحف اليو من ع تم1996انى  وما املعل ت كتابة هذه    . وهو وق
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اطهم ومقر األمم املتحدة إليها - 2 اكز نش  : هجرة هيود أمريكا إىل أوربا ، ونقل مر

إلصحاح السابع عرش بسفر الرؤيا أيضا عل يف مما ورد ة- يالقرمزمنا أن الوحش ًا  التي  وهو الصهيونية العاملي

ح الدجال  ستار املسي حالف مع القرون العرشة ضد أمريكا -يقودها من وراء ال  . ستت

بروتوكوالت حكامء صهيون  ة العاملية تقوم بتنفيذ  لصهيوني ح الدجال ( وكلنا يعلم أن ا الت املسي بروتوكو

الشيطان  ال وكل احلكومات ، وإشاعلتدمري كل القوى العظمى ،) و الفوىض وا الدين اخللقي نحاللة   د والفسايو

 .وتوكوالت نفسها ربحت بذلك نصوص الَّرصالعامل كله ، كام يف 

 ، حلرب العاملية األوىل والثانية ، وأشعلوا الثورة الروسية والفرنسية والربيطانية  ق للصهاينة أن أشعلوا ا وقد سب

يف كام سبق أن أوضحنا فهم هيدفونالفصل ا  رضب  إىل ًألول ، وساعدوا أيضا عىل إشعال الثورة األمريكية ؛ 

ى  ىل األخر بينها وحتريض إحداها ع زرع الفتن واخلالفات فيام  ن خالل  ببعض لتدمريها م القوى العظمى بعضها 

ًوهكذا ، وكلام شعروا أن هناك دولة ما أو حلفا معينا قد بدأ ،  يف وة مؤثرةالظهور عىل الساحة الدولية كق يف ً العامل 

ا  التي نفس الوقت بوادر اضمحالل قوة الدولة العظمى يف وبدت شاطهم فيها يركزونكانو فإهنم ، ن يبادرون  

القوة بالتحالف ،  التي  ضد الدولةالصاعدة مع هذه  فهذه عادهتم  دهم وتفتح ذراعيها هلم ،  كانت تؤوهيم وتسان

ة اهللا ُوهذه أيضا سن  . كونه يف ً

ةوأمريكا  ، ثم يسلطدعمت اجلائر خلونة ؛ لذا فسيسلطهم اهللا عليها أيضا  ّ الصهاينة واليهود الفسقة ا ً ة  يف ّ النهاي

اهللا فهذه سنة  يف أهل األرض كلهم عىل اليهود ،  ال عنها التي كونه   .» ًمن أعان ظاملا سلطه اهللا عليه « : ملسو هيلع هللا ىلص  النبي ق

ىف يف ركزون نشاطهمكان اليهود ي املايض و   ، ثورات  يف وا عليها ، وخططوا لتدمريها بإدخاهلابلثم انقروسيا 

 .داخلية وبتسليط الدول األوربية وأمريكا عليها 

ركز نشاطهم إىل  نيا عندما كانت قوة عظمى ، ثم نقلوا م ضا لتدمريها وبريطا يها ًكانوا يسعون أي ، فأشعلوا ف

لداخلية ّ، وزجوا هباالثورات ا يف َ ع الدول األوربية وأ  احروب م سا  يف مريكا قبل استقالهلا ، وكذلك فعلو فرن

 .وإسبانيا وأملانيا 

َّاحة الدولية متاما أمام الدجال قبري كل القوى العظمى حتى ختلو السفالصهاينة ليس هلم هدف سوى تدم  لً

ىل  سهل عليه السيطرة عىل أهل األرض وع ي قوة عظمى تستطيع الوقوف أمامه ؛ في َّخروجه ، فيخرج فال جيد أ

حلكومات   .كل ا

أتباعا وجواسيس م من دولة عظمى إىل أخرى كانوا يرتكون هلم  يف ًوعندما كان الصهاينة ينقلون مركز نشاطه  

خمططاهتمسيهذه الدولة ل الصهيونية تنفيذ  قادة  ىل تدمريها داخليا ، وليسهلوا ل التي ًاعدوا ع موها ضدها    .رس
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اليهود خططوا لتدمري أمريكا ، كام خططوا لتدم نياو ا وإسبانيا وأملا يفري روسيا وفرنسا وبريطاني ، وما  املايض  

أمريكا من تأييد ومساعدة واحتضان لن يثنيهم عن تنفيذ خمططاهتم ضدها ؛ ألهنم  الصهاينة من  أو ال دين بالقاه 

أكثر منه القوى العظمىأخالق  م ألحد ، وما قدمته هلم أمريكا سبق أن قدمت  ال وفاء عنده ال عهد و سبق لتي  اَّو

يطانيا وروسيا ىفوا مههلم أن سا  . تدمريها ، وعىل رأسها بر

قوة عظمى مؤثرةإًونظرا  لدولية ك جموعة األوربية قد بدت بوادر ظهورها عىل الساحة ا السنني  يف ىل أن امل

فإن اليهود سيلجأون إ ىل نقل ًالقادمة ، وبدت أيضا بوادر مترد كل دول العامل عىل أمريكا واضمحالل نفوذها ، 

تمركزون فيها كام كانوا ي ض  إىل ، بل وسيعمدون املايض  يفمراكز نشاطهم منها إىل دول أوربا مرة أخرى ،  حتري

س األمن عليها  ها أي أو( أوربا واألمم املتحدة وجمل قومون بإنشائ أوربا كبديل لألمم املتحدة  يف هيئة أخرى ي

أورب) وجملس األمن  ا يفا الك الدويلا باألموال والتأييدثم يمدون  حتى يزحيو أمريكا وتدمريها   لفرض احلصار عىل 

آلن  ىل الساحة الدولية ا ن القوى املوجودة ع ة عظمى أخرى م  .َّمن أمام الدجال قو

ة  التي وعن حتالف الصهيونية ، ة ( يقودها املسيح الدجال ، مع املجموعة األوربي ، ) القرون العرش ا  ضد أمريك

 :يقول سفر الرؤيا 

لتي وتلك القرون العرشة: .....  قال ىل املالك ثم«  ا  ا رأيتها والوحش سيبغضون الزانية ، ويعزلوهنا ويعروهن

ن اهللا جعل يف من ثياهبا ، ويأكلون حلمها وحيرقوهنا بالنار ؛ أل ء   ا عىل إعطا قو ن يتف ، وأ م أن ينفذوا رأيه  قلوهب

ال اهللا  م أقو لرؤ[ » الوحش سلطان ملكهم إىل أن تت مجة السبعينية-17-17/15يا سفر ا   .] نص الرت

جفاف هنر الفرات أو قلة مائه - 3  : 

ىل األرض) جامات ( إن هناك سبع نكبات : سبق أن قلنا  يف سينزهلا اهللا ع فر   ة الزمان طبقا ملا ورد بس ًهناي

ىل ستتحالف لتي  ا واملسيح الدجال والقوى األرض واملياه والبحار والشمسّالرؤيا ، وهذه النكبات ستنصب ع

ىل الزانية العظيمة  مارها ) أمريكا ( معه ، وع ؛ والنكبة السابعة كانت خاصة بالدمار النهائى ألمريكا حيث سيتم د

ىل مراحل قبل خروج الدجال وبعد خروجه   .ع

ص ما ورد عنهخاصة بجفاف هنر الفرات النكبة السادسة و   : بسفر الرؤيا ، وهذا ن

ىل هنر الفرات الكبري؛ فجف ماؤهسهأوسكب املالك السادس ك«  لرؤيا [ » ....َّ ع ص - 16/12سفر ا  ن

  .]الرتمجة السبعينية 

أمريكا بالزلزال.. ًوطبقا هلذا النص  سيقسمها إىل ثالثة أقسام سيجف هنر الفرات أو يقل  الذي فقبل دمار 

ن العالمات ق مل تظهر بعد ، وهناك احتامل ألن يقع ذلك بحجب التي ماؤه ، وهذا م  تركيا للمياه عن العرا
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لتي وسوريا بإقامة السدود حكم ا ،  التي كمية املياه يف تعتزم إقامتها عىل هنر الفرات ؛ لتت تصل إىل العراق وسوريا 

لتي أو قد يتم ذلك عن طريق إمساك اهللا لألمطار ىل تركيا ، و ا أراىض  يف تقل كمية املياه بنهر الفراتبالتايل هتطل ع

اق و والعر م  التي سورياتركيا   .يمر هبا هنر الفرات ، أو قد يتم ذلك ألسباب أخرى ، فاهللا أعل

الفرات ال يقصد به ذهاب مائاملهم جيب أن نعلم أن جفاف حيث ال تكون ه هنر  ّ كلية ، لكن يقصد قلة مائه ب

ة حليا حمال ؛ أل يف كافية للرشب والزراعة ، ألن معنى ذهاب مائه كلية إفناء ا حانه وتعاىل تلك الدول وهذا  ن اهللا سب

ا ، وهذا من رمحة اهللا بالبرش ، ولعل ما ورد هنا عن هنر  حلياته حتى لو كان كافر ًيوفر لكل إنسان كمية املياه الالزمة 

له يف عنهملسو هيلع هللا ىلص  النبي الفرات يوافق ما قا ال يأخذ « : قوله   ن حرضه ف ُيوشك الفرات أن حيرس عن كنز من ذهب ، فم

خ[ » ًمنه شيئا ه الب   .]اريروا

م [ » ...ُال تقوم الساعة حتى حيرس الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه « : وقوله    .]رواه مسل

آلسيوية بزع- 4 ف بني الدول اإلسالمية ا حل ستان وسوريا ا قيام  ق وباك ان والعرا  :مة إير

ىل هنوسكب املالك السادس كأسه«:  جفاف هنر الفرات قال سفر الرؤيابعد أن ذكر  ر الفرات الكبري ؛ فجف  ع

لرؤيا [ » ...ًه ليكون ممرا مللوك املرشقئما   .]16/12سفر ا

الكتاب -وملوك املرشق املذكورون هنا هم أنفسهم  ات أهل  ً وطبقا أيضا لتفسري املوجودون - ً ربعة   امللوك األ

السادس الوارد باإلصحاح التاسع من س بالبوق  ت ، واملذكورون  فاألبواق السبعة فر الرؤياعند هنر الفرا  ، 

اجل كورة هنا مت) النكبات ( امات و ، ةًشاهبة متاما ، مع اختالفات يسريالسبع املذ ع  ق اخلامس والساب  فيام ورد بالبو

اجلام السابع قوتفاصيل البو خلامس والسابع وتفاصيل  جلام ا د با ام ور  . السادس ع

ل ُّإن عمل هذه القوات سينصب ع: ويقول مفرسو الكتاب املقدس  باع املسيح الدجا  .ىل اليهود والغرب وأت

ستتزعمه هذه الدول األربعة وبني حلف  الذي ويربط أهل الكتاب بني هذه القوات األربع أو احللف

آلشورى ئيل والوحش الذي ا ىل أرض إرسا األوربية (  الروماين سيهجم ع ، ) املجموعة  ح الدجال  وحلف املسي

حربا خالل سلسلة من امل  .عارك ًويصنع معهام 

يف وحلف اآلشورى هذا ورد ذكره نبوءات  يف ، وورد ذكره) مزامري داود( من 83نبوءات إشعيا ، وىف املزمور  

حللف هو لفة معه ؛ وهذا ا ن ملك الشامل والقوات املتحا  .ِّسيدمر إرسائيل  الذي دانيال عند حديثه ع

جيل جيد أن جمموعة حللف يف التوراة واإلن حللف التي  الدولومن يراجع نصوص هذا ا  هي ِّستكون هذا ا

بية واإلسالمية ، وقد اعرتف  ه  يف »بروس أنسيتي« جمموعة الدول العر النبوية « كتاب ، » األحداث  هبذا رصاحة 

قال  الدول العربية واإلسالمية : ف  .إن حلف اآلشورى أو حلف ملك الشامل سيتكون من جمموعة 
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ا وملوك املرشق أو امللوك األربعة املجودو ات ، واملذكورون بالبوق السادس واجلام السادس هن د هنر الفر ن عن

لقيام حلف اآلشورى  ة  حللف ، وسيكونون حلفا فيام بينهم يكون نوا ء من هذا ا ما . ًهم جز آلشورى هذا  وحلف ا

ال حلف  ملهدي «هو إ إلسالمية» املنتظر  ا ة الدول العربية وا  .تظر املن املهدي ِّيوحدها التي ، أو حلف جمموع

املالئكة األربعة املذكورون هنا هم الرايات السود نها التي و ىف ملسو هيلع هللا ىلص  النبي َّحدثنا ع ن املرشق ، و أهنم يأتون م

)  وأفغانستانإيران منطقة متتد بني( بعض الروايات من خراسان  ر   ات أربع دول واقعة عند هن ىل أهنا قو مما يدل ع  ،

ه ، وهى  وإيران : الفرات ورشق والعراق  ن تركيا  ستان وأفغانستان ؛ ألهنام م باك إليهم  ا ، وغالبا ستنضم  ًوسوري

ها التي ًدول املرشق أيضا ع وتنارصملسو هيلع هللا ىلص  النبي حتدث عن ، وبعد  املهدي عىل أهنا أوىل الدول التي ستباي د ظهوره  عن

بعد النزاع والرصاع ة أهل مكة له  حلكم فيام  الذي مبايع ىل ا ة للتنازع ع قبائل السعودي ت سيندلع بني ال م بعد مو بينه

حكامهم   .أحد 

ة  يف أما هنا عة الواقع ا الدول األرب فالسفر كان يتحدث عن الرايات السود فقط ، وخص بالذكر منه َّسفر الرؤيا 
ت ورشقه ، وهى  ، : عند هنر الفرا م  حالفون فيام بينه أو باكستان ، والذين سيت والعراق وسوريا وإيران  تركيا 

حل ة الرئيسية  لون النوا د ،ويشكِّ ا للنصوص  والذي لف اآلشورى فيام بع ة واإلسالمية طبق ًسيضم الدول العربي

لكتاب املقدس يف الواردة عن هذا احللف حللف ا فعليا  حللف ، أو تكون قد انضمت  يا إىل هذا ا م ترك ً ، وقد تنض

حللف اإلسالمى  لدول ا حها وضمها    .الناتو وأصبحت جزء منه فيتم فت

ة القادمة« :  كتايب  يفة عن حلف اآلشورى بالتفصيل النصوص الواردرشحتوقد  لعاملي حلروب ا الرشق  يف ا

 . »األوسط 

ن (  اآلشورى ، وامللوك األربعة املقيدي لواردة عن حلف  ه النصوص ا التفاصيل عن هذ ن  وعىل من يريد املزيد م

م خلارجة من ملسو هيلع هللا ىلص  النبي أحاديث يف عند هنر الفرات ، وما يقابله ن الرايات السود ا املنتظر  املهدي املرشق وحلفع

ع - حللف سيظهر قبل تدمري أمريكا النهائ ) . هذا الكتاب أن يراج ا ا ا يوهذ ؛ ألن هذا التدمري ذكر بعد ظهور هذ  ُ

حللف   .ا

يف ّاملنتظر ، وحتول املسلمني إىل قوة عظمى مؤثرة املهدي  ظهور- 5  :العامل  

يف ستظهر التي  فيها القوى العظمىشاهد التي دانيال عليه السالم النبي ورد برؤيا ة األيام ، وهى   األسد : هناي

، والقرن )  األطلنطي حلف( ، والوحش ذو القرون العرشة ) ملانيا أ( ، والنمر ) روسيا  (  ، والدب)بريطانيا ( 

) املنتظر هدي  امل( ظهور قديم األيام - ) أمريكا ( َّ وأذل ثالثة قرون َّخرج منها وتعظم عىل اجلميع الذي الصغري

ا الذي و )أمريكا والصهيونية العاملية ( بعد ظهور القرن الصغري  خليص القديسني من ظلم واضطهاد هذ جاء لت
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جيئه حتقق النرص هلم ، وعىل ذلك فظهور ) أمريكا ( القرن الصغري هلم  ملهدي «، وبم تظر  ا ار » املن ق دم سيسب

ختليص املسسيساعد عىل الذي أمريكا ؛ ألنه هو  .لمني من اضطهادها هلم 

لنبي ًوطبقا ملا ورد بأحاديث ة ( مع الروم )  املهدي بقيادة( فسوف يتحالف املسلمون ملسو هيلع هللا ىلص  ا األوربي ) املجموعة 

ا ق ئُّبأهنا عدو للروم يقع وراملسو هيلع هللا ىلص  النبي وصفها التي ضد أمريك ىف رواية أخرى عدو لنا يقع وراءنا ، وقد سب هم ، و

ا العدو الواقع  . خلف الروم وخلفنا هو أمريكا أن أوضحنا أن هذ

املهد َظر ذكرت املنيو ِ يف ُالكتاب املقدس ، وذكر أكثر من موضع يف يف ُ عن الفتن واملالحم ، ملسو هيلع هللا ىلص  النبي أحاديث 

رشحتها ، وحددت الدول ُوقد فصلت هذه النصوص و َّ ق  التي ستسانده عند ظهوره ، واألحداث التي َّ ستسب

لتي خروجه ، والدول نها ا إلسالمِّسيكون م ة  التي كر ، واملعاي احللف ا ع بعض الدول العربي سيخوضها سواء م

ىل يديه  التي أو األوربية ، والفتوحات تتم للمسلمني ع إلسالم والتوراة يف املهدي املنتظر «:  كتايب  يف- س ا

جيل  .» واإلن
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مي  هبذه النكبات سيدمر اهللا أمريكا ويقىض عليها كقوة عظ
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مما ورد يف يفهم  ة   ىل عد إلنجيل واإلسالم عن ظهور أمريكا ودمارها أن خراهبا سيتم ع نصوص التوراة وا

خلراب  كل يشء ، وغالبا سيكون هو ا ة ، فيبدد  ىف ساعة واحد رابا كبريا سيأتيها فجأة ، و ًمراحل ، ولكن هناك خ ً ً

سبقه جمموعة من النكباتيالنهائ  .سيصيبها اهللا سبحانه وتعاىل هبا  التي  ، ولكن هذا اخلراب سي

س خروج امل النكبات سيصيب أمريكا قبل  الدجال ، وجزء من هذه  جلزء اآلخر سيحيق هبايح  خلراب  (وا وهو ا

ها كقوة عظمى وحيدة) يالنهائ األكيد أن انتهاء دور حدث  يف بعد خروج املسيح الدجال ، لكن األمر  العامل سي

سيح الدجال   .قبل خروج امل

حته بكتايبويستنت فهذا اإلصحاح طبقا ملا أوض صحاح الثالث عرش من سفر الرؤيا ،   ًج ذلك مما ورد باإل

ب خروج املسيح الدجال« ح الدجال » اقرت حدث عن ظهور املسي حالفة معه ، . كان يت حيدد القوى العظمى املت و

قد شاهد يوحنا يف ف حر   شا خارجا من الب ًهذه الرؤيا وح  هي (بع رءوس وعرشة قرون له س) املسيح الدجال ( ً

ا - أمريكا : القوى العظمى السبع  ليابان -  الصني - بريطانيا - فرنسا - روسي لشعرة.  أملانيا - ا القرون ا  هي و

األوربية جموعة  عد الرءوس السبع  التي امل  ) .ستظهر ب

شبه النمر، وله قوائم كقوا ه ) الشيطان(   التننيهئم الدب ، وفم كفم األسد ، وأعطاوهذا الوحش كان ي قدرت

م  ، وظهر أحد رءوس الوحش كأنه جمروح حتى املوت وقد شفى من جرحه املميت ، ث نا واسعا  ًوعرشه وسلطا ً

فعله الدجال من فتن عىل األرض كإنزاله نارا من السامء أمام الن خ.... س اًأكمل يوحنا رؤياه فوصف ما سي  .» إل

م شفيت من جرحهارآها يوحنا من الرءوس السبع وك التي فالرأس كان  الذي أهنا مذبوحة حتى املوت ث

الذي ًسيقىض هنائيا عليها إشارة إىل اخلراب والدمار ة   جموع ىل يد امل سيلحق بأمريكا قبل خروج الدجال ع

ى  ن . األوروبية واملسلمني ودول العامل األخر ن جرحها املميت يشري إىل أن هذا التدمري ل وقوله أهنا شفيت م

 .ًاما يقىض عليها مت

ن ) اإلصحاح الثامن عرش ( وقد ورد بسفر الرؤيا  هللا سيدمرها هنائيا ، ويبيدها متاما م ًنصوص تدل عىل أن ا ً

التدمري النهائ ىل وجه األرض ؛ لذا فغالبا ما سيحدث هذا  لتحديديًع ح الدجال ، وبا يف  بعد زمن املسي زمن  

ه السالم ، واهللا أعلم   .عيسى علي

ىل عدة مراحل وبعدة وسائل يمكن أن نوجزها فيام يأتى ر أمريااملهم أن دم حدث ع  :كا سي

كتئاب نفيس- 1 اكة ، وا ا ، واهنيار أوبئة وأمراض فت اطنيه  :وجماعات  اقتصادي  يصيب مو

ت ا طبقا ملا ورد بسفر الرؤيا التي أول النكبا حانه وتعاىل عىل أمريك لذلك تنزل هبا .... «: اآليت  ًسينزهلا اهللا سب

يف اتالنكب  .» ....وباء وحزن وجوع: يوم واحد  
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الوباء  فيها اإليدز والرسطان والفاشيوال ، : و ، فقد انترش  ا قد حدث  لفتاكة ، وهذ األمراض ا هو األوبئة و

الكبد الوبائ ة الفتاكة املنترشة ... يو يف إلخ من األمراض واألوبئ ستظهر بني  التي  واألمراضأمريكا ، غري األوبئة 

 .املستقبل القريب  يف املواطنني األمريكيني

احلزن  الكتئاب النفيس: و ؛ فلجأوا الذي هو ا ن إىل أصاب مواطنيها  خدرات ، فاملواط  إدمان كل أنواع امل

خاألمريكي  املواطنني إىل االنتحار ليت لوحدة مما أدى ببعض  الكتئاب وا حلزن والفراغ وا امً با لص من يشعر دائ

ن املتوقع أن تزداد هذه احلاالت  .السنني القليلة القادمة  يف حياته ، وم

قص الغذاء ، إما بسبب ن اجلوع يشري إىل أهنا ستنهار اقتصاديا ، وتعانى من املجاعات  ص  الذي ًو قد ينتج عن نق

، أو بسبب التلوث البيئ جة قلة األمطار  حاصيل الزراعية نتي ب يؤثر عىل هذه امل الذي يامل حاصيل ، أو بسب

يف أكرب دولة مدينة هي ومعروف أن أمريكا.. افتقارها نتيجة كثرة ديوهنا  ، أو     حصاريتم ذلك نتيجةالعامل كله 

ة الدولية التي سينشئها الصهاينةاقتصادي  ار من اهليئ لعامل عليها بقر يف تفرضه دول ا م   ة األم ًأوربا بدال من هيئ

فصال باملتحدة ،  إلنتاج الزراعى أو قد يؤدى ان ت الغنية باألراىض الصاحلة للزراعة عنها إىل نقص ا اليا عض الو

ت ،  حدث هبا جماعا لواليات األخرى فت احليوانى ىف ا ث و ى إىل حدو فتؤد وقد جتتمع كل هذه األسباب ؛ 

جاعات فيها   .امل

مجيع التقارير األمريكية تؤكد قرب حدوث هذا االهنيار جاعة االقتصادي و َّأمريكا ، فقد حذر   يفوهذه امل

وين« األمريكي النائب ن  مجعتها األقامر الصناعية التي من أن املعلومات» أوهايو« من والية يوهو ديمقراط» ت ع

حالة جتنب حدوث جماعة عاملية خالل القرن احلاديالطقس واملحاصيل والتلوث البيئ   .1 والعرشين ي تؤكد است

معهد  ارد واتش«كام أصدر  ال كبريا لنضوب املياه اجلوفية متاماد األمريكي »و ًراسة تشري إىل أن هناك احتام ً يف ً  

ة ؛ حيث هيبط مستوى املياه  باملناطق الشاملية األمريكي بأمريكا ، وكذلك  الية تكساس ونيو مكسيكو  ن و كل م

جلوفية فيها بمقدار    .2ً قدما كل عام12ا

                                                 
لثة -1 مدبوىل - احلرب العاملية الثا   .79 ص - عبد النارص 
  
رصية -2 األهرام امل ب - 1/10/1985 - جريدة  عن كتاب املسيح الدجال ، لسعيد أيو   .210 ص - نقالً 
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سو ألمريكيني عن  كتاب واملحللني االقتصاديني ا ألوضاع الداخلية وقرب آراء ال ء ا

الهنيار كا  االقتصادي ا  ألمري

االقتصادي أما مظاهر بداية االهنيار جلوع هبااألمريكي   الفقر وا فهي ، وزيادة حاالت  كثرية ومتعددة ، ويكفينا  

القتصاديني األمريكيني حول هذا املوضوع  بآراء الكتاب واملحللني ا د   .َّأن نستشه

ار«يقول الكاتبان  جييه  ما ملخصه » سقوط أمريكا«كتاهبام  يف »جريالد سوانسون« و » ف

مخسامئة مليار(  تريليون دوالر 6.5يتوقع أن تصل الديون األمريكية إىل مبلغ « الف و  احلايل العام يف )ستة آ

الر ،619أما معدالت الفوائد فيتوقع أن تصل إىل ) م1995يقصدان عام ( ا يساوى  أي  مليار دو ن % 85م م

مجايل القرتاض مرة أخرى دالواردات الرضيبية ، وعندما تعجز احلكومة عن سدا إ جوء إىل ا  الفوائد ستضطر إىل الل

جد من يعرتضها   .، وهنا ست

يف ًوسوف نصحو يوما وقد أصبحنا نعوم ئد   ن الديون والفوا حر جارف م اليات . ب يدعى البعض أن الو َّو

ختلف هذه ااملتحدة قادرة عىل حل كافة مشاكلها مهام كانت م ملرة ، فنحن عىل تفاقمة ومعقدة ، لكن األمور ست

ه اال ن وشك أن نواج ن إطالقا من اخلروج ساملني م خلاطئة هذه فلن نتمك ع سياساتنا املالية ا نتب ًهنيار ،وإذا ما بقينا 

 .غضون السنوات القليلة القادمة  يف ستؤدى بنا التي املعضلة املالية

حلكومة األمر يكية ، وكذلك املواطنون هذه األوضاع املالية السيئة بكل شجاعة قبل فوات وإذا مل تواجه ا

ريكا أوضاعا قائمة تتمثل يف ًاألوان فستواجه أم آليت    :ا

 . سيفقد الدوالر قيمته النقدية والتعاملية - 1

ا- 2 ً ستشهد البالء ارتفاعا جنوني  .أسعار املنتجات  يف ً

م احلا إىل ظهو سيؤدى العامالن السابقان- 3 ُّ ة من التضخ يف ً جدادر حال   .دالبال 

لتهام مدخرات األفراد - 4 ىل ا  . سيعمل التضخم ع

لواليات املتحدة من نطاق التجارة واملنافسة العامليتني - 5  . ستخرج ا

ة مشاريعهم واستثامر أمواهلم- 6 إقام األعامل عن  املستثمرون ورجال  جم  يف  سيح  .أمريكا  

جلودة املتدنية  سيعجز كثري من الع- 7 األطعمة ذات ا جحت فلن جتد سوى   .ْائالت عن إجياد الطعام ، حتى إن ن

لعمل بعد أن يفقدوا وظائفهم % 20 سريى - 8 سهم عاطلني عن ا  .من املوظفني األمريكيني أنف

فع- 9 خلاصة بمنت خصصات املالية ا َّ ستقل امل  .ًل هنائيا  هذه األمواي ، وال أستبعد أن ختتفي الضامن االجتامعيُّ
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ىل بدأ الضعف يف هو تراجعنا االقتصادي ومما يدل ع املساعدات الدولية ،   -  1948(الفرتة ما بني  ففي تقديم 

غ ) م1951 ة بناء اق13َّقدمنا مبل الر إلعاد ،  مليار دو كوريا وأملانيا واليابان  يف ماأتصاد  ع 1991عام   م نستطي م فل

غ  يف حني قدمت أملانيا يف  الكتلة الرشقية السابقة ، مليون دوالر ملساعدة دول450تقديم سوى  ه مبل نفس لعام  ا

ىل الصعيدين 66 الكثري ع ىل هذه احلال فسنخرس  الر هلذه الدول ، وال شك أننا إذا بقينا ع لسيايس ( مليار دو  ا

حلكومية إىل الرشكات ا يف هذه البلدان ، وقد نضطر يف  )يواالقتصاد بيع مؤسساتنا ا ة املستقبل إىل  ألجنبية خاص

يف بعد أن نفشل   .1؛ » العثور عىل من يشرتى ديوننا 

ار« األمريكي ويقول الكاتب يف » فيجييه  :نفس الكتاب السابق ذكره  

لقادمة « ة خالل السنوات األربع ا إلدارة األمريكي جأ ا ع أن تل ا الكالم( ومن املتوق يف كان هذ إىل ) م1995عام  

فاع الرضائب وزيادة الفائدة اختاذ عدة إجراءات اقتصادية ملو قع ارت شاكل اقتصادية عديدة ، فمن املتو اجهة م

ة العاملية  ريكي األم قدان السيطرة واهليمنة  خفاض مستويات املعيشة ، وف فاض معدالت النمو ، وان انخ  .و

ما  يف وهذه الرضائب ستعمل عىل القضاء عىل روح العمل واإلخالص نفوس املواطنني ،فهم يدركون أن كل 

م سيذهب جهدهم وتعبه يف سيحصلون عليه ب ة الدولة ، و  جد بالتايل النهاية إىل خزان ٍّسريون أنه ال داعى للعمل ب ِ

خلري ة وا عود عليهم بالفائد لن ي   .2» ما دام جهدهم 

ار «وفند جييه يف إن حجم ديون الواليات املتحدة املرتفع مل يؤثر:  مزاعم القائلني»  في  - مستوى املعيشة فيها  

 : ييل بام

ىل تدنى مستويات املعيشة ، ومن هذه الدالئل « آثارا كثرية تشري بوضوح إ شهد  نا ن قد بدأ ِّل ً: 

 .َّ ازدياد نسبة العامالت من ربات البيوت - 1

ع تكلفة التعليم - 2  . ارتفا

املسجلة- 3 بالنسب  ا قورنت  إذا م ن املواليد ، خاصة  ع نسبة الوفيات م ى الدول الصناعية ا يف  ارتفا لكربى األخر

. 

                                                 
ب -1 الشع ثالثاء - جريدة  ب -م 11/4/1995 ال مري« مقال عن كتا امعيل ، واملقال ع» كاسقوط أ لرمحن إس ألستاذ عبد ا ض ا  .ر

لسابق -2  . املصدر ا
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ح عددهم يفوق األعداد املسجلة- 4 خاص الذين يشهرون إفالسهم ، إذ أصب الستينيات  يف  ازدياد نسبة األش

 .والسبعينيات ثالث مرات 

 . ازدياد املدة الالزمة لسداد األقساط - 5

ة هبم - 6 ىل رشاء املنازل اخلاص اطنني القادرين ع ة املو خفاض نسب  . ان

ىف إىل ما نسبته  انخفاض معدال- 7 إلضافة إىل انخفاض مستوى املعيشة الصا الفراغ با ني % 4.3ت أوقات  ما ب

 ) .م1990 ، 1989(عامى 

ت الذي  مدى التشاؤم- 8 ام يتعلق بتحسن مستويات املعيشة طبقا ملا أظهرته استطالعا  ًيسيطر عىل األمريكيني في

 .1»العامالرأي 

ار«ّرد و جييه ت  يف مريكا لن تفشلإن أ: عىل القائلني »  في القتصادية ، كام سبق أن جتاوز جتاوز مشاكلها ا

شاهبة ملا واجهته أمريكا  إن بعض الدول الكربى قد «:  بقوله - بعض الدول الكربى األخرى مشاكل اقتصادية م

َّمرت فعالً بمشاك ق ألَ ة إال أنه مل يسب س الظروفِيل املديوني منها أن مرت بنف ه مل متر هبا أمريكا التي َّ   اآلن ، كام أن

لد خلارجية بشكل يفوق إمجايلِّيسبق ألى منها أن تراكمت عليها الديون ا ف اخلية وا  إنتاجها املحىل بأضعا

 .» مضاعفة

ت  األمريكي إن االقتصاد:  عىل القائلني وذهب ىف الرد ىل الرغم من مديونيا سيحافظ عىل قوته وازدهاره ع

جلهات األجنبية  جلهات الدائنة ، ع املديونيات ستجرب أمريكا عىل االنصياإن هذه« : إىل قولها  لرشوط ورغبات ا

ىل األموال حلصول ع ن ا ء  التي وإال فلن نتمكن م سعون ورا شرتين ي االنتباه أيضا إىل أن امل حتاج إليها ، وعلينا  ًن

م فوائد أعىل من تلك رشاء ديون دول أخرى قد تعرض تقدي التي َّالربح ، ولن يتورعوا عن  ق  ىف هذه ن دمها؛ و

ع االقتصاد مما سيوق أكرب ،  ا عرضنا فوائد  ال إذ ىل األموال إ حلصول ع ن ا ن م حلالة لن نتمك ن . أزمة جديدة  يف ا وم

أ بعض الدائنني األجانب أخرى فقد بد يف ناحية  ب   حلكومية ، ويمتلك األجان املؤسسات ا ض الرشكات و رشاء بع

الر عىل شكل أصول مالية) تى مليار ألفني ومائ(  تريليون 2.2ًحاليا ما يقدر بـ  : رشكات عديدة ، منها  يف دو

ج«و » هوليداى إن« م » كولومبيا بكترشز«و » بريجر كن حلالية فإن معظ الجتاهات ا ما استمرت ا ، وغريها ، وإذا 

األجانب ، وسنحرم هبذا أطفالنا وأحفادنا  .رشكاتنا ستئول إىل 

                                                 
لسابق -1  . املصدر ا
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ال نقرتض اآلن قرتض لسداد فوائد القروض السابقة ، وجيب أن يعلم اجلميع أننا  الستثامر ، بل ن  من أجل ا

حن ا ون يف ًوطبعا ال يمكنن   .1» يشء ذى قيمة كبرية بال هذا الوضع أن نرتك ألحفادنا 

انت شهادة اثنني من امل للني االقتصاديني األمريكيني عن سوء األحوال الداخلية األمريكية وبداية حهذه ك

الهنيار  .مريكي األ االقتصادي ا

تاب األمريكيني حول نفس املوضوعمل آراء وهناك   : نذكر منها َّجموعة أخرى من املحللني والسياسيني والكُ

يف »جور فيدال«قول  ط«كتابه   ط وسقو بو مريكية مرباطورية اإله قد ماتت«:  »األ اإلل األمريكية يوم  مرباطورية 

لتجارة يف أعلنت وزارة ا حدة حتولت ألول مرة منذ قيامها إىل دولة مدينة م أن الواليات1985 سبتمرب 16  .  املت

مته رقم اخلمسة تريليونات دوالر  قد جتاوزت قي ًومل يكن الدين عاديا ، ف ْ ا ) مخسة آالف مليار دوالر ( َّ ، ومعنى هذ

ليابانيون أصح اب ًأن االقتصاد األمريكية أصبح مرهتنا ملصالح وأمزجة املستثمرين األجانب ، وىف مقدمتهم ا

  .2» حوافظ سندات اخلزانة األمريكية

ال«ويستطرد  الدفاع تبتلع« : قائالً، » فيد يف إن نفقات  ة   حلقيق ن% 90ا مجايل م إلنفاق ، واحلكومة  إ جم ا ح

إلخفاء هذه احلقيقة ، يف األمريكية تلجأ إىل التزييف مثالً بلغ إمجايل1986ميزانية  ففي إعداد امليزانية   عائدات م 

حلكومة  ن بداخله عائدات تصل إىل 794ا الر ، وهو رقم تضم الر من صندوق الودائ294َّ مليار دو ع  مليار دو

الجتامعية ، و ة ا خلاص بالرعاي مجايلبا ح العائدات خصم هذا املبلغ من الرقم اإل ات احلكومية ستصب  املزيف للعائد

حلكومية  الر فقط وليس 500ا  . مليار 794 مليار دو

إل ع بنود ا جد تفصيلها كام يف ي العسكرفاقنومن يراج يل هذه امليزانية سي  : ي

الر للدفاع 286 - 1  . مليار دو

حلليفة 12 - 2 ة للدول ا ساعدات عسكري الر م  . مليار دو

ع الطاقة النووية العسكرية 9 - 3 شاري منها مل جلزء األعظم  الر للطاقة ، ويذهب ا  . مليارات دو

حاربني27 - 4 الر لرعاية قدامى امل . مليار دو   

                                                 
لس-1  .ابق  املصدر ا
يب  جريدة-2 العر ب - 11 م ص 26/8/1996 االثنني -  دراوى عن كتا س ب وط« مقال لألستاذ عبا ة هبوط وسق مرباطوري  اإل

ألمريكية ف»ا   . بترص



 155

الر لتسديد فوا142 - 5  .حصلت عليها أمريكا لتمويل مرشوعاهتا  التي د القروضئ مليار دو

فعالً ، والبالغة  التي وبذلك تكون العائدات الر عام 500متكنت احلكومة من تدبريها  م قد 1986 مليار دو

مبلغ  الر 475استنزف منها  ت الدفاع واأل) ًتقريبا % 95( مليار دو » فيدال« ؛ لذا يقرتح ىملقومن احلساب نفقا

ال : يإجراء ختفيضات جوهرية عىل بنود اإلنفاق الدفاع ك با ب من حلف وذل حا ، ووقف مجيع » الناتو«نس

ىل رأسها املمنوحة إلرسائيل لعسكرية للرشق األوسط ، وع   .1» املعونات ا

ىف موضع آخر من الكتاب قال  من التي إن كل احلروب«: » فيدال«و ء خاضتها أمريكا  ذ أوائل اخلمسينيات سوا

ت  مجهوريا مجهوريات الكاريبى و الوس و فية ضد كمبوديا و ًأكانت حروبا مبارشة ضد كوريا وفيتنام ، أو خ

حلروب عىل أهنا دفاع عن احلرية والتقدم -أمريكا الوسطى وإفريقيا والرشق األوسط   كان اإلعالم يروج لتلك ا

اليات امل لو إلنسان ، وتأكيد لدور ا حدةوحقوق ا ه اسم  يف ت ما يطلق علي  يف ، وقد نجح اإلعالم» العامل احلر«قيادة 

معادية بطبيعتها  ديكتاتورية  ظمة  ساندة أن حلروب هو م لفعىل لتلك ا ف ا ، بينام كان اهلد لك  األمريكيني بذ إقناع 

إلنسان   .للديمقراطية وحقوق ا

ا بالنسبة لنا ؛ فأصبح املبالتايل و مغلق خ كتابا  ًأصبح التاري ل القليل ، يالعاد األمريكي واطنً ال يعرف سوى أق  

  .يالعامل اخلارج يف  عام يدوريومن منظور سطح

م ىف املقابل يبدى عامة األمريكيني حذقا فيام يتعلق بوضعه االقتصادي ًو م يعلمون جيد  ًا أن االقتصاد ، وه

حلياة آخذةيعانى من التباطؤ يف ، وأن نوعية ا ًيئا عن األسباب احلقيقية وراء هذه الرتاجع ، وهم ال يعلمون ش 

 .األوضاع 

د  ىف النهاية أكَّ ال«و إلأن» فيد ره بدأت  مرباطورية ا ن مشاعر الكُ تجه بالفعل إىل هنايتها تّاألمريكية بام حييط هبا م

رهتا احلكومات األمريكية التي  لذلك إىل املوارد اهلائلة، وأرجع السبب األسايس خلارجية  يف أهد املغامرات ا

ة هلاومساندة األنظمة الشمولية الفاشية املوالية ن بأن هناي إل ، وتكه قد تكون مرباطورية ا ة  ة مترد يف األمريكي  ُّصور

ة كام حدث يف عرقى كام حدث السابق ، أو عىل هيئة انتفاضة شعبي حتاد السوفيتى  يف اال   .2الصني 

                                                 
لسابق -1  . املصدر ا

 .لسابق  املصدر ا-2
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ه  يف »ناعوم تشومسكي«يقول و ة ال«كتاب ، والكتاب عبارة عن ردود » ساخطةالقلة املرتفة والغالبي

بارسامني«عىل أسئلة » تشومسكي« حلديث يف »ديفيد  قاله الذي ا ه معه ، ومما  حلديث ما يف أجرا  : ييل هذا ا

يف الواليات املتحدة ، حتى يف ًال أصدق أحيانا ما أشهده« ء » ماساشوستيس«أغنى والياهتا   ، وأرقى أحيا

ش صناديق القاممة ، ويزداد ءهذه األحيافي  ف،» كامربيدج«عاصمتها بوسطن مثل   تتفشى ظاهرة التسول ونب

 .أعداد اهلائمني عىل وجوههم بال مأوى 

ًوردا عىل سؤال  لذي »بارسامني«َّ جلائعنيّرس ارتفاع أعداد » تشومسكي«طلب فيه أن يفرس له  ا اليات  يف ا الو

يف  مليون جائع20املتحدة من  شكلة نقص الغذاء 1992ول عام ً مليونا بحل30م إىل 1985عام    .م ، وم

سببإ» تشومسكي«َّرد  ىل  األمريكي  يرجع إىل سود توزيع الغذاء بني أفراد الشعب ىف ذلكن ال ، وأكد ع

القتصادي رضورة رفع املستوى طرد قائالً. لعامة الناس  ا است   :و

اليات املتحدة« الو جاح  جلوع وسوء  يف بعد ن ىل كل حاالت ا قريبا ع ضاء ت ت ًالق التغذية خالل فرتة الستينيا

ة لدى األمريكيني الفقراء ، وتزداد حدة املشكل ة لتطل بوجهها من جديد منذ الثامنينيات   خالل عادات املشكل

ام ال يصدق فصل الشتاء ، حيث يضطر اآل م ،ورب باء إىل االختيار بني التدفئة أو تقديم القليل من الغذاء ألطفاهل

ا كبريا من  ًالبعض أن عدد يف األطفالً م   ة يوميا ، وأن بعضه منتظم ال حيصلون عىل وجبات  حدة  ًالواليات املت

رز واملاء خاصة ط األ افر خلي يف يموت لعدم تو  .فصل الشتاء  

ستشفى مدينة بوسطن الغنية واملخصصة لعالج الفقراء إىل إنشاء عيادة لعالج  وهذه األوضاع اضطرت م

لتغذية  .» حاالت سوء ا

ىل سؤا ىف رد ع ال تشومسكى ِّو قد كان هناك هبوط«: ل آخر ق ،  اقتصادي ل ر هذا اهلبوط  ، وسوف يستم

جه البالد إىل اكتساب العديد من سامت جمتمعات العامل الثالث   .1» وسوف تت

فات   :تعقيب وإضا

يف هذا الكتاب عام  حليالت السابقة أوردهتا  خلاصة 1997الت م بالطبعة األويل ، وقد صدقت كل التوقعات ا

ة با لية الربوية الصهيونية التي ينفذها الساس نتيجة للسياسات املا مالية كربي وكساد عاملي  حو أزمة  أمريكا ن جتاه 

القتصادي الرأساميل ، وهو نظام ربوي ال  ًاألمريكيون تنفيذا لربوتوكوالت خبثاء بني صهيون من خالل النظام ا

                                                 
يب  جريدة-1 العر لكتاب - 11 م ص 9/9/1996 اإلثنني -  ق« مقال لألستاذ عباس بدراوى ، عرض وحتليل  لبية ال لة املرتفة والغا

 .» الساخطة
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ن واملضاربة يعتمد إال عيل القروض الربوية وبيع الرهون  يل العمالت والسندات واألسهم ، ومجيعها عبارة ع ع

ت  فهو نظام اقتصادي فاشل أثبت جات وخدمات حقيقية ،  يف أوراق وأسهم مالية وليس جتارة يف سلع ومنت جتارة 

اره من كل الوجوه ، وصدق اخلالق سبحانه وتعايل يف قوله  فالربا : األزمة املالية عو  ، البيع وحرم الربا  وأحل اهللا 

ار والتضخم االقتصادي واهنيار هو  يف غالء األسع لرئييس  السبب ا آلن وهو  يف كل العامل ا أس الفساد االقتصادي 

يف  حاب املدخرات لالستثامر  ن وأص ، فقد حتول كل البنوك واملستثمري لزراعية  الرشكات واملصانع واملنتجات ا

حافظ املالية العمالت واألسهم والسندات واملضاربة  خلامات املعادن النفيسةو  العقاراتيفمن خالل امل  وا

بأساليباألساسية ء فعيل هلذه  مالية  ة وليس برشا ة وإلكرتوني  يف السلع االستثامر، وتركوا  األصول ورقي

جات ال املنت جاراتو اقتصاديات احلضارات  األساسية التي كانت تقوم عليها زراعية والصناعية فاهنارت الت

املايض األمم العظيمة يف  ًهذه كانت اخلطة الشيطانية املوضوعة سلفا بربوتوكوالت خبثاء صهيون للسيطرة  ، وو

الشعوب من خالل املضاربات التي يقوم هبا أباطرة املال من املرابني اليهود ، ليساعد  يل األسواق وهنب ثروات  ع

ب وهنب أمواهلم وإدخال  يف النهاية يف إفقار الشعو لك  ا العامل يف سالسل ال تنتهي من األذ ت املالية متهيد ًزما

ت قيادة مسيا اليهود املنتظر  جلديد حت لعاملي ا ة النظام ا ح الدجال(إلقام ، وال حل للشعوب سوي القضاء  )املسي

جارات احلقيقية للسلع  العودة لتطبيق املنهج اإلهلي القائم عيل العدل والت ة الربوية و يل هذه األنظمة املالي ع

جات واألصول الرأساملية  املنت جارة يف النقود و ة الومهية واملضاربات ) العمالت(وليس الت اق املالي األور و

     .واالحتكارات السلعية 

دأتوقد   لياملزمة األ ب لا يم 2008سـبتمرب  يفة عامليـة ا لـت ـنوا م ـن نوعهـا منـذ ز ـوأ م ري  اعتـربت األس لكـب  سـنة الكـساد ا

لعـامل لث بالواليات املتحدة األمريكيةً  األزمة أوالابتدأتم، 1929 ول ا دت إىل د لـدول األوروبيـة شمل الـدولتـم امتـ  وا

ية لنامية التي تر اخلليجية والدول اآلسيو دها بطوالدول ا وصـل عـدد اقتصا وقـد  ـارشة باالقتـصاد األمريكـي،  وك مب بـن ل  ا

تي اهنارت يف ل لعام الواليات املتحدة ا   .ً بنكا19إىل  م2008 خالل ا

نش ة كتطـورأو ملاليـة العاملـي اري طبيعـي ألزمـة ت األزمة ا لعـق ـرهن ا ل ةا ـي ظهـرت  األمريكـي ت ل فجـأةا ىل الـسطح   عـام  عـ

لبداية2007 ـثلج ، فجرها يف ا ل ـرة ا لية املخاطر، وبدأت األزمـة تكـرب كك لبنوك عىل منح قروض عا لتهـدد قطـاع  هتافت ا

لية لبنوك واألسواق املا ثم ا لعقارات يف الواليات املتحدة  لعامليالعاملية لتشكل هتديدا لالقتصاد ا   املايل ا

 ؟ األزمةكيف حدثت
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ـا بـني عـامي .1 ة م لعقارات األمريكـي ري لسوق ا ض 2006-2001 شجع االزدهار الكب ـات اإلقـرا لبنـوك ورشك ، ا

ـع لعقـاري مرتف للجوء إىل اإلقـراض ا ىل ا دون ضـامنات كافيـة،  ع لقـروض ـب ـني ا ض املخـاطر، وهـو مـنح مقرت

بمخاطر كبرية مقابل ض حتقيق أكرب قدر ممكن من األرباح ملؤسساتسعر فائدة أعىل، واهلدف هو  و  .اإلقرا

للمؤسـسات . 2 لية الكربى يف مـنح القـروض  ـة توسعت املؤسسات املا لعقاري ي زادت  ا لـت ورشكـات املقـاوالت وا

 .عن سبعامئة مليار دوالر

لفائدة . 3 ل أدى ارتفاع سعر ا ، متـث ـة ـسوق األمريكي ل ـة ا ـازل، وتزا  إىل تغيري يف طبيع ن ض أسـعار امل ـا يـد عـدد يف انخف

لعاجزين عن سداد قروضهم لعقارية ا  .يف الواليات املتحدة ا

ـام  . 4 در األزمة عىل السطح بشكل جـيل مـع بدايـة ع ف عـن  ، وذلـك مـع2007ظهرت بوا لتوـق تزايـد حـاالت ا

، لعقارات ة استيالء املقرضني عىل ا ظاهر  .وكثرة املواجهات بني املقرتضني والبنوك الدفع، وزيادة 

ألفراد نحو مائة مليار دوالربلع حجم القروض املت . 5  .عثرة ل

للبيع بالواليات املتحدة  . 6 وضة  ـغ عـددها ،2007عام % 75زاد عدد املنازل املعر ـو مـا 2.2  حيـث بل ون، وه  ملـي

مثل نحو  ة كلها من عدد املساكن بالواليات% 1ي  .املتحد

ــذي أدى إىل انخفـاض اإل .7 ل ــراد، األمـر ا ــرشكات واألف ــىل متويـل ال لبنـوك ع ــدرة ا ـعفت ق ــاق االســتثامري ض نف

 .واالستهالكي، وهدد بحدوث كساد

ـا وآسـيا .8 ـة خاصـة يف أوروب لي ال أزمـة  أدى ارتباط عدد كبري من املؤسـسات املا ة إىل انتـق ـة األمريكـي لي ـسوق املا بال

ـات لعقـاري مـن الوالي ـرف الرهن ا أزمـة أكـرب باتـت تع ـور إىل  تتط ـيوية واألوروبيـة، ل ة اآلس ار لـق ة إىل ا  املتحـد

لعامليةباألزمة امل ية ا ل  .ا

ذ  حماوالت لإلنقا

ا وآسـيا .1 لواليـات املتحـدة وأوروـب لعاملية يف ا بنوك املركزية ا ل ـو  ا  مليـار دوالر يف نظمهـا املاليـة، 326ضـخت نح

لعاملي م املايل ا لنظا  .من االهنيار حلامية ا

لعقـارات . 2 مرشوع قانون حلاميـة مـالك ا ـوفر ثالثامئـة مليـار وافق جملس الشيوخ األمريكي عىل  ـستخدمها ي  دوالر ت

ة متويل لعقارات االحتادية إلعاد لعقارات إدارة ا لعقاري، اخلاصة بمالك ا  .قروض الرهن ا

ـادي  . 3 ـاطي االحت ي لس االحت ـزي األمريكـي(قرر جم ك املرك بـن ل ـعار) ا يض أس % 0.75الفائـدة األساسـية بنـسبة  ختـف

ة، لتـصل إىل  فعة واحد دة يف أسـواق  ، ملواجهـة%3.5د لعامليـةاالضـطرابات املتزاـي ض . املـال ا ـي لتخف ثـم جـرى ا

درجييا إىل  ..%2 ت
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ـتثامر . 4 دا وبلجيكـا ولوكـسمبورغ عـىل اس ـغ  يف أوروبا اتفقت حكومات هولـن ـورو يف مؤسـسة 11.2مبل ي  مليـار 

لية، وهو ما يعني"فورتيس" للخدمات املا تأميمها    .عمليا 

سيولة برأسـامل سـبعني . 5 لـل نشاء صندوق  عىل إ لـي اتفقت عرشة مصارف دولية  دوالر ملواجهـة أكثـر حاجاهتـا م ار 

لتسليف إحلاحا، يف حني وافقت املصارف املركزية ىل فتح جماالت ا  .ع

داعيات األزمة  ت

مثــل  .1 ــاري األمريكيــة  ــراض العق ــات اإلق ــدد مــن رشك س ع ــشن(إفــال ــشال كوربوري ــو سينتــرشي فاينن ، "ني

 ) .أمريكان هوم مورغيج انفستمنت"و

لعقارية جلوء الكثري من الرشكات . 2 ـة كـانرتي ىل ترسيح عدد كبري من موظفيها، ومـن بـإ ا لـرشكات رشك ني هـذه ا

ـع  العقارية  كربى مؤسسات القروضوايد ررت تـرسيح مخـس موظفيهـا بواق ي ـق لـت  12يف الواليـات املتحـدة، ا

وظيفة لـرهن1.2ملواجهة نحو  ألف  ـراء أزمـة ا لتـي حلقـت هبـا ج لعقـار  مليار دوالر من اخلـسائر ا وأصـبح ا ى ، 

نني إىل ثالثة ماليني أمريكي يواجهون خطر فقدان منازهلمما بني م  .ليو

لينش(رشكة  . 3  . مليار دوالر14.1االستثامرية األمريكية تتكبد خسائر بقيمة ) مرييل 

ـن انخفـاض كبـري يف أسـعار  . 4 لبورصات أمام خماطر اتساع األزمة، بينام أعلنت عدة مـصارف كـربى ع دهورت ا ت

 .أسهمها

لبنوك األور . 5 اريقررت مجيع ا لعـق ـال ا لعاملـة يف املج ث مجـد  وبية جتميـد صـناديقها ا يف الواليـات املتحـدة،، حـي

يبا(بنك  دوالر) 2.3(بالبورصة استثامرات قيمتها  أكرب بنك فرنيس مدرج) يب إن يب بار ليار   .م

 . مليون دوالر954.818األملاين تكبد خسارة تقدر بـ ) أي كي يب إنادسرتي(بنك  . 6

ىل تأميم بنك أقدمت احلكومة الربيط .7 لعقـاري"نورذرن روك"انية ع ـل ا ي للتمو ـرة إشـهارملنـع    ـه، وهـي امل  إفالس

لتي يتم لقرن املايض ا  .فيها تأميم رشكة بريطانية األوىل منذ سبعينيات ا

ـي  .8 ليـة "بـري سـترينز"بنك جي يب مورغان تشيز أعلن رشاء بنـك األعـامل األمريك ملا عدة ا سا سعر متـدن مـع اـمل  ـب

 .اديلالحتياطي االحت

 .احلكومية مليار دوالر من السندات إىل هيئة استثامر أبو ظبي اإلماراتية 7.5باعت مؤسسة سيتي غروب  .9

علنت ا .10 روضأ ـة ألزمـة ـق ضاعفت  حلكومة اليابانية أن خسائر مؤسساهتا املاليـة نتيج لعقـاري ـت لـرهن ا ا

ملايض  مليارات دوالر باألشهر الثالثة األخرية من5.6إىل    .العام ا
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ت  ز- 2 كية إىل ثالث مقاطعات أو قارا ألمري ت املتحدة ا اليا ال عظيم سيقسم الو  :لز

جلو  يف وسكب املالك السابع كأسه« :  من سفر الرؤيا16جاء باإلصحاح  ع . ا وحدثت بروق ورعود ، ووق

ا العنف منذ وجد اإلنسان عىل األرض ، وانقسمت املدينة العظيمة ث ه هبذ مثل األرض  لزال عنيف ما شهدت  الثة ز

ىل بخمر غضبه ذكر اهللا بابل العظيمة ليسقيها كأسا تغ  » ًأقسام ، واهنارت مدن األمم ، وت

لرؤيا [  ] نص الرتمجة السبعينية19- 16/17سفر ا

لنكباتف إىل  التي من ا سينزهلا اهللا سبحانه وتعاىل عىل أمريكا تبديد قوهتا وتشتيتها برضهبا بزلزال يقسمها 

الزل يف  ؛ فيقىض عيها كقوة عظمى مؤثرةصغرية ثالثة دول أو ثالث قارات أكثر الز يف العامل ، وما     !هذه األيام  

لزلزال هذا ا ات  الذي وسيكون منها   .سيقسم أمريكا إىل ثالث دول أو قار

فات   :تعقيب وإضا

ـان أنـدريا"خطر صـدع تتحدث التقارير األمريكية منذ فرتة عن  ـول  وهـو، " س س يمتـد بط اة كـم بمحـاذ1300صـدع 

يات املتحدة  للوال ا( الشاطئ الغريب  ً ة كاليفورنيـا وبـدءا باملكـسيك  حتديـد دي) ًوالـي ـاع املحـيط اهلـا . ًشـامال ثـم يمتـد يف ق

لزمـان ـن قـديم ا م اب مـن األمريكـان  ـا خيافـه أولـو األلـب ـو قطعـا أخـوف م ات ًوه ة إذ يتهـدد أهـم الوالـي  ( األمريكـي

ليفورنيا لقاطرة االقتص) كا لتي يعتربوهنا ا ـلا ثق ىل ال للبالد عالوة عـ ـسكاين ادية  ل ليابـسة . ا ك الـصدع يف ا د يتحـرك ذـل فـق

،1906 كام حترك من قبل يف األعوام ، 1940م ار وقـد1992م صل إىل سـبعة أمـت ببا إزاحـات صـخرية ـت ـس  ًم وما بعدها م

ل ـن سـكان م1964 يغرق الساحل كـام فعـل عـام " يتسو نام "زلزال يف املحيط فيولد حيدث ا ة م ماـئ ـل  وكـام . الواليـةوقت

لثامن والعرشين من1700حدث كذلك عام  ث شهر يناير،  م يف ا شواطئ اليابانيـة بعـد حـي ـل ـلت األمـواج إىل ا ص -10و

ا  ساعة من قتل20 ليفورنـي مر يف شامل غـرب كا د احل ات  العديد من اهلنو ـون "ووالـي ـنطن " و " أورجي ليتني " واش  يف احلـا

 . الغرب األمريكي

ـات  حلقات األشجار اذلك من دراسة وقد عرف ع األمريكـان   ،"سـياتل"لقديمة املدمرة يف غاب ـادم وتوـق لق لزلـزال ا أن ا

ـن أشـد زالزل تـاريخ األرض . رخيـرت ستـصل شـدته إىل تـسعة درجـات بمقيـاس ــاء ! وسـيكون م ـم مل يتمـوا بن حتـى أهن

 .  يف هذه املنطقة نووي قد أنجز اجلانب األكرب منه مفاعل
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صدوع  يف أمريكا بعدوقد ازداد قلق اخلرباء ـسلة اـل ـه ضـمن سل ـي بأكمل لغـريب األمريك ساحل ا ـل ع ا  زلزال سومطرة إذ يـق

ـسمونه ه مـا ي صـدع سـومطرة وغـري ـع  م لتي تشكل  لنـار األرضية ا هم  حلقـة ا ـة عنـد ـة ارتدادي ، واخلـوف أن حتـدث موج

  .نتيجة تلك الكارثة

ي سـتنجم عـن بركـاية واألمريكية وتشري تقارير أمريكية أخري إيل املخاطر العامل ـتون ، الـت يعتـرب ون حديقـة يلـو س

ـغ " ىف والية نيلو ستوه منتز ـهر"وايومن زورهاملنتزهـات ىف أمريكـا   أول وأش ات وـي ـاظره لـفاآل مـئ دة من ـشاه  سـنويا مل

لطبيعية ىل فرتات متزامنة ا لتى تنطلق ىف اهلواء ع ملياه احلارة ا   .اخلالبة ونوافري ا

ـق العامة أن حتهماال يعلم ولكن لرائع يقبع مارد جبار ىف سبات عمي ـوف مـن الـسنني يطلـق  ت هذا املنتزه ا منـذ مئـات األل

  "الربكان العظيم: " اسماجليولوجيونعليه 

ـــو لينب ـــذا ا ـسمى ه ـع يف حديقـــة   GLORY POOLعيـ يقـ ـــو ســتوو  .. يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــةنيل

للوح أمجلوقد شكل  درجيا من خالل تاا ة تـت ـوان الغريـب تلـوث األل لناجتـة بـسبب ال وتفاعـل بعـض املعـادن اخلارجـة  ا

  .من بطن األرض
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 يلوستون ؟"هل ستحدث الكارثة ىف 

ـــرة منـــذ  ـــر م ـــتون آخ ـــان يلوس ـــار برك ـور كـــل 640000ث ــ لـــه أن يث ـامء  ــ لعل ـــدر ا ـنة ويق ــ ـنة600000 س ــ    س

 .)  سنة فقط 40000( ه تأخر بعض الوقت هذه املرة أى أن
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ضغط  ـع اآلن احلمم املنصهرة املوجودة حتت املنطقة ـت لعلـوى م ـسطح ا ل   ذوبـان الـصخور ىف هـذه القـرشةاسـتمرارعـىل ا

لعلوعندما تسقط قطعة كبرية ىف احلج رشة ا لدرجة أن تضعف الـق يكـون هنـاك أى  يحدثسـويـة م  ـن  االنفجـار الكبـري ول

   ،حتذير مسبق

ـم ومرتات ىف اهلـواء مـع ا هذا االنفجار سريسـل احلم ـسافة عـدة كيـل لكربيتيـة واحلمـضية وىف مل ـساحةلغـازات ا قطرهـا  م

ـم)  ميل 600(  كم 1000حواىل  د سـوى مـن رح يقـدر حجـم احلمـم بماليـني ، وربـك  املحيطة بالربكان لن يعـيش أحـ

أى حواىل بوصة 5األمريكية بطبقة سمكها   ما يكفى لتغطية الواليات املتحدة وهوألطنانا   .  سم12 

ف إذا ثار هذا الربكان  فعـة ىف اجلـو ضـوء ستحجب آالفو ـاد الربكـانى املند دة الكيلـومرتات املكعبـة مـن الرم شمس ـمل  اـل

ـوط حـاد ىفإىل سـنوات ممـا يـؤدى إىلطويلة قد تـصل  ـسمى درجـة مئويـة21 إىلقـد يـصل درجـات احلـرارة   هب  وهـذا ي

لنوويبالشتاء  ة ىفإىل، وهو ما سـيؤدى بـدوره  ا عـي لزرا ـيل ا ـامل ويـؤدى   هـالك املحاص لع لزراعيـة ىف ا ب املنـاطق ا  إىلاغـل

ـا حدوث املجاعات كام ستساهم ن ـشديدة احلموضـة ىف ف ل ـطح الكوكـاألمطار احلمضية ا ب ، كـام ء احليـاة الزراعيـة عـىل س

تآإىلستؤدى  بات واآلليات  لعر لبحـار أيـضاإىل احلمـضية األمطاروسيصل تأثري هذه  ،  كل ا ـل هـذه اآلثـار سـتؤدى،   ا  وك

 .   عدد من املخلوقاتانقراض إىل

ــصخور الربكانيــة1965ىف  ــة ال ــة ىف دراس ـة الدراســات اجليولوجي ـل ــة وتبــني أن هــذ  بـدأت وكا  الربكــان ال زال اباملنطق

لعمر ومـن ثـم فهـو الًا صغري ا  زال ىف ا ـرارة  حـي ـة ح دة ىف معـدل درج ـا ة كـدليل عـىل وجـود األرضحـدثت زي  باملنطـق

لنقاط  تسخني ىل وصلت عند بعض ا   املناطق أمام اجلمهور مما أدى إىل إغالق هذه.هرهنايت  درجة ف200 إىلسف

ـزة مـن عـدد األمريكيةزادت الوكاالت و لزيـادةاألجه أجهـزة أخـر ملراقبـة اهلـزات وهنـاك خمططـات  هنـاك موقـع وى ،  

 . ثانية 60لكامريا من ذلك املكان اجلميل يتم حتديثه كل 

ـى وضـعت ىف وقد أظهرت  دسـية الت ـاس اهلن لقي نات بعض نقاط ا ـرق ىف1923بيا ـالل شـق الط  ىف األرض أن املنطقـة   خ

ىل وجود ضـغط عليهـا مـن أسـفل  بمقدار مرت خالل مخسنيارتفعتهذه املنطقة قد  لفـرتة مـن وخـال،   عاما ، مما يدل ع ل ا

ـزات ، وتم رصد   سم10 بمعدل ارتفعت 2000 إىل 1996 ـة وصـل األرضـيةزيـادة مـضطردة ىف اهل ـزالزل ىف املنطق ل  وا

 .1998 و1973 عامي بني 15000 حواىل إىلعددها 
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ة  2003-8-21 يـوم ويف ـزال يف املنطـق ع زل ومرت حتـت  مركـزه نـصفكـان ورخيـرت  4.4 شـدته توكانـوـق ســطح كيـل

 . األرض 

ـةيقو ـار اجليولوجيـا ىف جامع ـواير املتخـصص بأخط ـاك ق م فسور بل  لربو لنـدن ل ا ـن الربكـان   ال يوجـد مكـان لالختبـاء م

  اإلشعاع ولكن بدون النوويالضخم إنه مثل الشتاء 

ـن خطـورة  حذر الدكتورو لنجار م ل ا ـفه بـزغلو ووص ـه بعـض هـذا الربكـان  لقائ لعـامل يف جاكرتـا أثنـاء   أكرب بركـان يف ا

لعلامء لنجار إىل أن  ،ا أشار ا ربكـان حتتـه و ذا ال صهرة مـن هـ ني يؤكدون أن كم احلمـم املـن لتغطيـة  اجليولوجيني الغربي ـي  تكف

ـاحلرائق ه. أمريكا كلها ب ـر األكـرب يف وصـول هـذ ـزون الـسالح النـووي األمريكـي، ويف  ولفـت إىل أن اخلط ق إىل خم احلراـئ

 .كلها هذه احلالة ستدمر األرض

لن ض جار إىلكام أشار الدكتور ا ـامء اجليولوجيـا يالحظـون تـصدع أرض.. ظـاهرة تـصدع األر ليفورنيـا  فأوضـح أن عل كا

لعني املجـردة ـا ى ب لعلـامء حـت أن األرض تتباعد بمقدار معني الحظـه ا رتة،  و صور يف املنطقـة كـل ـف ـالل مطابقـة اـل ـن خ م

وضاعت لو غرقت  أنه  ـستجوع أمريكـا  وهذا يعني  صدع ف لـت من جراء هذا ا ـيكاليفورنيا  ـا ه ليفورني مزرعـة  باعتبـار أن كا

 .أمريكا

اح وأعاصري مهلكة يرسلها اهللا إىل أمريكا - 3 ري  ُ: 

أرميا ، فر  احد واخلمسني من س حاح الو إلص حيتوى  والذي مما ورد عن هالك بابل الواردة با  كام سبق أن -كان 

لساكنة عند املياه الغزيرة -قلنا   : ييل سبق أن أكدنا أهنا أمريكا ما والتي ، عىل نبوءات عن بابل القديمة واجلديدة ا

اهنا رحيا مهلكة: قال الرب « بابل وسكَّ ًسأثري عىل  ُ... « 

 ] نص الرتمجة السبعينية-  51/1أرميا [ 

ح شاهدناها يف ومثل هذه الري ح   أمريكا أعاصري وريا هذه األيام وهى تأتى عىل أمريكا ، فدائامً ما هتاجم 

ا كمله بأ ًشديدة تدمر مدنا  الرات ّ ُّ ، وخترهبا ، وحتمل أمريكا خسائر تصل إىل املليارات من الدو ِّ. 
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ا» أندرو«اجتاح إعصار : فعىل سبيل املثال ال احلرص  الية فلوريد يف و م ، 1992أواخر شهر أغسطس من عام  

ت فاقتلع األشجار من األرض ، وقطع أسالك الكهرباء والتليفونات وخطوط املواصالت ،وهدم املنازل ، و بلغ

الر20 حوايل خسائره   .1 مليار دو

ىف يوم  ر  حوايل بعد:  أي م11/9/1992و جزر » إنكي«اجتاح إعصار » ندروأ«ًعرشين يوما من إعسا

ة الواقعة عىل املحيط اهلاد» هاواي« بياألمريكي ع أسالك الكهرباء ، وتسب جار ، وهدم املنازل ، وقط األش  َّ فاقتلع 

ط أمطار غزيرة ، ووصف بأنه أقوى إعصار تعرضت له حدوث حرائق كثرية ، وصاحبهيف  خالل » هاواي« سقو

أكثر ، 2القرن العرشين أو   . وال ختلو سنة اآلن من تعرض أمريكا إلعصار مدمر 

ىف إصحاح إشعيا السابع واألربعني ل الذي و ن ابنة باب حدث ع ًفرسناها سابقا عىل أهنا أمريكا ذكر  التي كان يت

يف إشعيا لنصنبوءته عن ه   : اآليت الكها ا

السامء ، املنبئون عند ر يف أين راصدو األفالك ، الناظرون« جوم  ِّس كل شهر ، أين هم ؟ فليأتوا ليخلصوك أُن

  .] نص الرتمجة السبعينية- 47/13إشعيا [ » ...مما هو آت عيك

ية ، وعلامء الفلك ُوراصدو األفالك واملتنبئون عند رأس كل شهر هم علامء الفلك والنجوم واألرصاد اجلو

فروض أهنم يرصدون الشهب والنيازك والنجوم  خ ... من امل فروض أن حيموها من هذه األخطار. إل الء م  وهؤ

با يتجه ناحيتها التي  ها نيزكا أو ش ًقد تصيبها إذا رصدوا  ً. 

د أكَّ حانه وتعاىل  يف لكن اهللا سب محايتها   الء يستطيعون  ال هؤ الء و ن األخطارالنصوص السابقة أنه ال هؤ  التي م

آتية من السامء  ن األرض )  سيول- نيازك -شهب ( سينزهلا اهللا هبا سواء أكانت  أو آتية م رياح وأعاصري ( ، 

أن ) مهلكة ا  فالعلامء األمريكيون مل يستطيعو  ، حانه وتعاىل  ه اهللا سب أكد ث ما  موا أمريكا مما أرسله اهللا حي، وقد حد

ن عذاب ، وماصورة أعاصري وري يف إليها م يف عيها سيأيت اح مهلكة مدمرة   القادمة من أعاصري ورياح السنني 

 .نكى مما سبقها اأشد و

عادا األوىل أيضا بريح رصرص عاتية ،. » عاد الثانية« هي إن أمريكا: وسبق أن قلنا  ٍوإن اهللا تعاىل قد أهلك  ً ي ً  أ

َّريح شديدة جبارة هلا صوت  ىل شدهتا ، فهدمت » رصرص«َ ل ع  .مساكنهم ، ودمرت مدهنم مما يد

                                                 
رصية  جريدة األهر-1  .م 3/9/1992 اخلميس -ام امل

رصية  جريدة األهر-2  .م 13/9/1992 األحد -ام امل
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ادا الثانية ( ًونظرا إىل أن أمريكا  ، فلن يكتف) ًع األوىل  ى من عاد  ح العاتية فقط يأشد وأعت (  اهللا بإهالكها بالري

متعددة من العذاب ) العواصف املدمرة   .ً، بل سيذيقها ألوانا 

األوىل كان لدهيا علامء لرصد األفالك والرياح والسحب  خ ... وعاد  م إل ؛ ويتضح ذلك من سياق القرآن الكري

م  نبيه رهم  عندما أنذ قتلهم ، ف ن اهللا » هود«ُّل حق هبم من عذاب م ا باهللا -عليه السالم مما سيل ه ؛ - إن مل يؤمنو َّ كذبو

ا  ب ظنوا أهن ، فلام رآها علامؤهم الراصدون للرياح والسح ح الرصرص العاتية  عاىل الري فأرسل إليهم اهللا سبحانه وت

ح سحب و م ، فلام اقرتبت من أرضهم وجدوا أهنا ري رياح بسيطة حتمل هلم اخلري حيث ستمطر فوق أرضه

لقرآينوهذا هو. ًوسحب حتمل عذابا أليامً  ص والوصف ا  : هلذا املشهد  الن

                                          

                                          

                                            

                                             

                                      ] األحقاف :

21 -25[ 

ستقبل أوديتهم ،ينمن هذا السياق القرآ ا هذه الريح قبل أن ت أن قوم عاد شاهدو جد  وهى:  أي  ن يف رصدوها   

بعيد امكان  حبا ممطرة ، آ اجتاهها ورسعتها ، وعلموا أهنا  عن أرضهم ، وحددو حتمل س أهنا رياح  ًتية إليهم ، وظنوا 

فالذين قاموا برصد هذه الرياح ، ومن عىل بعد ، ال بد أن  م ، وبالقطع  فتكون خريا هل م ،  ًستمطر فوق أرضه

ة جلوي ء األرصاد ا ن  يف يكونوا مثل علام ا عرصنا هذا ، ألهنم ال يمك ال إذا كانو ا هذه الريح من عىل بعد إ أن يرصدو

يف متخصصني السحب   مثل هذه الرياح و جال ، والبد أهنم كانوا يملكون أجهزة تساعدهم عىل رصد  فلام . هذا امل

ن » هود«يح مهلكة حتمل ما أنذرهم به نبيهم  الرياح من أرضهم فوجئوا بأهنا راقرتبت هذه من عذاب ، وخاب ظ

ا ومنبئي ح ، ومل يف هاعلامئه م علمهمي هذه الري فعه ء أمريكا فيام سيجلبه اهللا يف ن ن علام خيب ظ عليها  يشء ، كام سي

فإنام يقول له  ا أراد شيئا  ، فاهللا فعال ملا يريد ، وإذ السامء واألرض  ع » ْكُن«ًمن نكبات من  ال يستطي ن ، و فيكو

ء والتكنولوجيا أن يردوا ما قىض اهللا تعاىل به   .العلام
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  :قيبات وإضافاتتع

الكتاب الصادرة عام  حليل السابق هو ما قلناه بالطبعة األويل من هذا  ، وقد توالت األعاصري م 1998الت

يف السنوات التالية لعام  يل أمريكا   . 1998املدمرة ع

لرباكني املدمرة فاألعاصري  ةو  أدواتهي أحديوالزالزل والطوفانات وا يف إباد خدمها   جنود اهللا التي يست

موإفناء  . الطاغية املتجربة  خاصة األم

صل إىل  لـت د أطرافهـا  د متـت ومرت ويـصل 800واإلعصار عبارة عن رياح شديدة دوارة وسطها مـنخفض الـضغط وـق  كيـل

ات   كيلـومرت وقـد جتمـع عـدة سـحب رعديـة ممطـرة16ارتفاعها إىل  ورغـم أن الـرسعة قـد تـصل عنـد أطرافهـا إىل مـئ

ـسحاملركـز املـسمى عـني اإلعـصار يالكيلومرتات يف الساعة لكن  ل  وعنـدما يتحـرك ب ظـل يف غايـة اهلـدوء وخيلـو مـن ا

ليـة املـدمرة التـي  لعا ـشأ األمـواج ا ىل حركـة امليـاه فتن ؤثر عـ ف ـت طرا د األ لريح عن اإلعصار فوق مياه املحيطات فإن رسعة ا

ل قد يصل ارتفاعها إىل عدة أمتـار ـساوي  ملت ـاطق وتتكـون األعاصـري بـسبب التـسخني غـري ا لهـواء ومـاء املحيطـات يف املن

د نزولـه مـن  عـن وران املـاء  ـة كـد لعلوي ارات ا تـي ل ديره ا ىل ـت اء إىل أعـ واملـشبع باـمل االستوائية وعند صعود اهلواء املتخلخـل 

ض  فتحة حوض غسيل األيدي ـه يفقـد بعـ ليابـسة فإن وره با ـر ـن عنـد م ـوة ولك ية دافئة تغذيه يـزداد ق مر بمنطقة بحر وكلام 

 . ل ما يلحق بتلك املنطقة من أرضارمن قوته مقاب

ض جوي يدفع ا رسعة متزايـدوهكذا ينشأ اإلعصار كمنخف ـريح عـن ة هلواء حوله للدوران ب ل ـة ا د رسع  119وعنـدما تزـي

إعصار ة األطلنطـي حمليـا باسـم هويسمى إع،  كيلومرت يف الساعة يطلق عليها اسم  ريكـان باسـم إلـه األعاصـري صار منطـق

اح دوارة،  مريف معتقد اهلنود احل ـي رـي ـل تعن ـة األص ـسمى  ويسمى إعصار املحيط اهلـادي سـيكلون وهـي كلمـة إغريقي ي و

ـون ـنغالدش تيف لفلبـني والـصني وب لقرب من ا من املحيط اهلادي با عصار اجلزء الغريب  ـه العواصـف عنـد إ ل  وهـو غـسم إ

يونانيني ل لعربية"طوفان" وأصلها كلمة ا   .  ا

من أشـد األعاصـ ـا تـدخل يف تكوينهـاواألعاصري الرعدية  ي ـشحونة كهرب ـرق ورعـد ألن الـسحب امل وة ويـصاحبها ب   ري ـق

لـدمار ـق ومـضاعفة ا ئ ـة احلديثـة  وقد تصدر تلك األعاصري صواعق تزيد من شدة املأساة بإشعال احلرا ـق تلـك املعرف وتتف

ـسون تقـسم األعاصـري" فأصاهبا إعصار فيه نار فاحرتقت" :مع قوله تعاىل ـافري سيم  درجـات تبعـا 5 إىل  ووفق مقيـاس س

د طـرف اإلعـصار ـن :لرسعة الـريح عـن لفئـة األوىل م ـم يف الـساعة153 إىل 119 ا ـن   ك ة م  كـم يف 177 إىل 154والثانـي
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لثة من , الساعة لثا لراب209 إىل 178وا ـن  كم يف الساعة وا ـة م ـم يف الـساعة249 إىل 210ع ـة اخلامـسة تـشمل   ك لفئ  250وا

ـاكـم لــساعة ومــا زاد عليه ــد وا،   يف ا ا عن ــ ــشأ يف معظمه ــواحل أمريكـا تن ـة الكــاريبي وس ــرضب منطق ــري التــي ت ألعاص

ضا بمنطقـ ــتواء وأـي ـط االس ــن خ ــا بـالقرب م لغربيـة ألفريقي لـسواحل ا ــاريبي بـسبب تــسخني املحيطـاتا ــق  ة الك ينطل و

لبـا دون  ليهـاج30اإلعصار من مناطق تكونه يف املحيطات بـرسعة غا ـم يف الـساعة  وينـرش اخلـراب ك ـسة  لياب لـدمارم ا   وا

ىل ، ومتوسط عمره حوايل عرشة أيام تقريبا  ـؤثر عـ سبب حركتـه املـستمرة ال ي ة أسـابيع إال أنـه ـب مر نشطا ملدة ثالـث وقد يست

دة إال مل لب األحيـانمنطقة واح ـرارة ميـاه ،  دة يوم أو يومني يف أغ ـة ح ـون اإلعـصار يلـزم أال تقـل درج ـل أن يتك ومـن أج

لعمق 26.5املحيط عن  ق50ال يقل عن  درجة مئوية  ـة وريـاح  وفر ريـاح سـطحية رافع دير ً مـرتا مـع ـت ويـة يف أعـايل اجلـو ـت

ض  اإلعصار لـرشق  ومع حركة األر ـن ا ساعة وحتـرك اإلعـصار م اح عكـس اجتـاه عقـارب اـل لتفاف للرـي ّينشأ عن ذلك ا

ة األرضية الشاميل ساعة وحتركـه مـن إىل الغرب يف نصف الكر ـل نه بالعكس مع اجتاه عقـارب ا رشق يف ودورا ـرب إىل اـل لغ  ا

ري كوريولس  .  النصف اجلنويب وفقا ملا يعرف باسم تأث

لعـامل عرضـة خلطـرو ر املنـاطق يف ا لواليـات املتحـدة مـن أكـث األعاصـري،  من املعروف أن جزر الكاريبي ورشق وجنوب ا

ـد تكبـدت األعاصري خاصة أن اجتاه ق لغـرب واجلنـوب إىل الـرشق، و ـن ا ة يف   الواليـاتيف أمريكا الشاملية يكون م املتحـد

بليـون) م 1995: م 1989( ست سنوات فقط  أربعني  در ـب ـة ، خـسائر تـق ذ منتـصف  فوالي ًفلوريـدا مـثال تعرضـت منـ

ـع عـرش إىل  لتاس ـرن ا لق أيت110ا م واليـة نـورث كارولينـا مــن 59بعـدها تكـساس  ً إعـصارا، ـت  22 إىل 15ً إعـصارا، ـث

عصارا لـتًإ ـأهم األعاصـري ا ب لواحـد  ، وفيام ييل سـجل  ـرن العـرشين وأوائـل القـرن ا لق ـات املتحـدة يف ا ي رضبـت الوالي

  :والعرشين 

  . أالف شخص8جالفستون تكساس وقتل  رضب إعصار 1900ففي عام 

نز  تعرضت نيو1915ويف عام  ورليا لويزيانا لرضبة إعصار خلفت أ دن    . قتيال275 أكرب م

  . شخصا287وقتل فلوريدا وتكساس واليتي  استهدف إعصار 1919ويف عام 

لقـرن العـرشين األعاصري ومن أكثر ع األول مـن ا لرـب ـا يف ا  إعـصار رضب واليتـي :ىف الكلفة االقتصادية يف تـاريخ أمريك

دا  .  مليار دوالر72م فدمر ما قيمته 1926الباما عام أو فلوري
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لقي نحو 1928ويف عام   . شخص حتفهم يف فلوريدا يف إعصار أثار أمواجا هائلة 2500 

  . قتىل408ل واكتسح فلوريدا وخلف  وقع إعصار يوم عيد العام1935عام يف و

ـرن إذ هـزت  م عرفت1950 نوفمرب من سنة 25يف  لق ـسميته بعاصـفة ا ـطلح عـىل ت   واليـة22الواليـات املتحـدة مـا اص

  . قتيال383ًأمريكية أعاصري أوقعت 

ينا الشاملية و1954ويف عام  عصار هازيل كارول   . شخصا95ا اجلنوبية فقتل كارولين رضب اإل

لويزيانا وتكساس فقتل  جنوب غربأوردي رضب إعصار 1957ويف عام  صا390    . شخ

  . شخصا46إعصار كارال تكساس وقتل  رضب 1961ويف عام 

لقت نيو1965ويف عام  نز  ت ورليا قتل أ من اإلعصار بيتيس فغمر املدينة باملياه والوحل و صا75 رضبة    . شخ

عصار كاميل  ق1969ويف عام  صا256تل إ زيانامسيسبي يف  شخ   . وفرجينيا ولوي

عصار إجنس 1972ويف عام    .ريدا وحترك نحو شامل رشق أمريكا شخصا عندما رضب فلو122 قتل إ

وقتل 1989ويف عام  صا32 اكتسح إعصار هوجو كارولينا اجلنوبية    . شخ

عصار أندرو طريقه عرب واليتي فلوريدا ول1992ويف عام  با دمـارا هـائال وخـسائر ماديـة  شق إ ـسب ـا م بهام ل ويزيانا وجزر ا

 . مليار دوالر 26.5بلغت حوايل 

ــصار1999 ســبتمرب 8ويف  ــدر فلو واليــةم رضب إع ــاو اي ــرشقية ألمريك لــشواطئ ال ــات  ا ــاوز مئ ــم جت لــشاملية بحج ا

ة ماليـني نـسمة مـ 250الكيلومرتات وبرسعة بلغت  ـزوح ثالـث ـشواطئًكيلومرتا يف الـساعة وأدى إىل ن ل ذين  ن سـكان ا ـل ا

عني يف طابور من السيارات بلغ  د اإلعـصار320فروا مفزو ـددت  ً كيلومرتا، وهد ُ لتـي ش ب كينيـدي الفـضائية ا قاعـدة كـي

ـن تـدمري قواعـد ا ً م ت ًاحلراسة عليها خوـف لـف ـي ك ت ل ضائية املخزنـة يف مـستودعاهتا وا لـف ملركبـات ا  إطـالق الـصواريخ وا

لواحدة منها بليوين دوالر أمر ،ا ات  يكـي  للوالـي رشقي  ساحل اـل ـل وقـد صـاحب اإلعـصار هطـول أمطـار مـدمرة عـىل ا

ة ـن  املتحد ـق آالف50األمريكية وتركـت خلفهـا أكثـر م ل ـات اجلرحـى، وقـد تع ـيالً ومئ ت ـراد بأغـصان األشـجار،   ق األف
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ق، كـام ارتفعـت لغـر أسطح املنازل ككل مرة خوفا من ا ة ألكثـر مـن عـرشي ًو ـاور لبحـار املج دد األمـواج يف ا ًن مـرتا ممـا هـ

لسفن بالغرق الكثري من ية وا لبحر لزوارق ا  . املنشآت و ا

رباير  تي تعرف بواليـة2000ويف منتصف ف ًاألعاصـري إعـصارا كبـريا قـىض عـىل  م عرفت والية جورجيا األمريكية ال ً19 

ليوم األول وأصيب  ة وكانـت رسعـة ا  شخص100ًشخصا يف ا ـاطق كثـرية بالوالـي ـن من إلعـصار قـد وقطع الكهربـاء ع

  .ًكيلومرتا يف الساعة 250جتاوزت 

لتيار الكهربائي مع حترك إعصار  م فقدت آالف األرس2003 سبتمرب 17ويف  ـلا انكي نـورث كارولينـا إيزابي  عـرب أوتـر ـب

لفا يف ظالم  280 وعاش لنزوح300دامس، واضطر ًأ ل لف شخص    . أ

ـبتمرب 26 أغسطس و13بني  ـاطق فلوريـدا األربعـة شـ م رضبـت األعاصـري2004 س ـان وجـاين من اريل وفرانـسيس وإيف

ما أالبا  . وجنوب الواليات املتحدة و

ـر إعـصار رضب233وقد بلغت رسعة اإلعصار تشاريل  رب أخط ث قتـل  ً كيلومرتا يف الـساعة ، واعـت ـة الكـاريبي حـي منطق

يا 7186ً شخصا وتم هتجري آالف السكان من بينهم 46 ًسائحا أجنب ً.  

إعصار كاترينا ـصارا كـانو  ،م 2005 عـام األطليساملحيط  رابع إعصار يفكان  و ع عـىل درجـة ( مـن الدرجـة اخلامـسة إ أ

ا واليـة) معروفه لبداية وصل إعـصار كاتريـن دس أكرب إعصار يف تاريخ املنطقة ، يف ا دا ، وسا ـن الدرجـة  فلوريـ كإعـصار م

ل  ، بعد عبوره والية فلوريـدا ازدادت2005 آب 28األوىل يف  صل إىل قـوة كاترينـا  لـت   ميـل175 بـريح رسعتهـا 5درجـة ا

وصوله إىل والية/ ميل125هبطت إىل  اإلعصار لكن شدة ، ةساع/ كم280 بالساعة  .لويزيانا ساعة عند 

عصار تها اإلدارة إ ئره املائتي مليار دوالر استدان ليابان األمريكية كاترينا الشهري فاقت خسا   .من بنوك الصني و ا

 : واخلسائر النامجة عنه وهذه صور إعصار كاترينا
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بوأيريـلإعصار  رضب 2010يف هناية شهر سبتمرب و بي و  رتوريكـو، ممـا أدى إىل تطـاير أسـقف شـامل رشق جـزر الكـاري

ـن األشـجار، اء، واقـتالع عـدد كبـري م ازل، وانقطـاع يف خطـوط الكهرـب ـن املـن ض  عـدد م ــبع ـسبب ب ت ه  باإلضـافة إىل أـن

لفيضانات  .ا

لعـام منتصف شهر مايووحتى 2011 هناية إبريل من ات  من نفس ا ـن األعاصـري الرعديـة عـدة والـي بـت جمموعـة م  رض

لينـوي : أمريكية هي  سبي وكنتـا كـيوالية أالباما واركنساو وجورجيا وإ هومـا وتنيـيس ونـتج ومسـي سوري  وأوكال  ومـي

ئر منذ  عدها املراقبون أسوأ خسا  . األسوأ بعد إعصار كاترينا  هذه األعاصريواعتربواً عاما 80عنها خسائر جسيمة 

يل  لتي رضبت الواليات األمريكية يف أبر لفته هذه األعاصري ا لدمار الذي خ لبعض ا  2011وهذه صور 
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دة بـام يف ذلـك 2011ويف شهر أغسطس  لواليـات املتحـ ل لـساحل الـرشقي  لباهاما ومناطق ا  رضب اإلعصار إيرين جزر ا

  .مدينة نيويورك

ا املجموعة األوربية وقادة الصهيونية العاملية املسيطرون يوعسكرادي  اقتص حصار- 4  تفرضه عليه

ألمم املتحدة وجملس األمن   :عىل ا

ة دمار نصوصلو راجعنا  لزانية العظيم جد النص) أمريكا( ا  : اآليت باإلصحاح السابع عرش بسفر الرؤيا سن
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تلك القرون العرشة.... « لتي و يبغضون ا ا فر [ » ...لزانية ، ويعزلوهنا ويعروهنا من ثياهبارأيتها والوحش س س

مجة السبعينية- 17/16الرؤيا    .] نص الرت

ق أن قلنا -فالقرون العرشة  ة أو جملسها هي - كام سب األوروبي ح الذي املجموعة  ، أو الدول10م فيه كيت   دول 

لفيتوالتي  يكون عدده يف يكون هلا حق ا  . دول 10ا جملس أو هيئة املجموعة األوروبية و

ب عنه قبل خروجه حا الوحش هو املسيح الدجال ، ويمثله أو ينو  ىفًيا حركة الصهيونية العاملية املتحكمة لو

حدة وجملس األمن ،  فالوحش رمز لألمم املتحدة  عىل  بدورمهااملسيطرتنياألمم املت  ، ًكل دول العامل حاليا 

الصهيونية العاملية ، ورمز يف و للدجال عند   . خروجه النهاية 

باإل أن ما ورد  ه صًونظرا إىل  حالفة مع ن الدجال والقوى املت  كام سبق أن -حاح الثالث عرش من سفر الرؤيا ع

حنا  ن ) ًكان مذبوحا للموت ، ولكنه شفى من جرحه املميت الذي الرأس(  كان يفيد أن أمريكا -أوض ستكون م

حالفة معه ،فمن الطبيع ن يكون الوحش املذكيالدول املت األمم املتحدة ،  يف ور هنا هم قادة الصهيونية املتحكمني أ

ح الدجال ، بأوامر املسي املآمترين حاليا   .وينفذون كل خمططاته  ًو

قبل خروج الدجال وليس بعد  جموعة األوربية ضد أمريكا سيكون  ع امل وعىل ذلك فتحالف الوحش م

حالفة : خروجه ، ألننا قلنا  معه ، وعند نزول عيسى بن مريم من السامء فسوف إن أمريكا ستكون من القوى املت

جموعة األوربية وباق جموعة األوربية وأمريكا ييقىض عىل الدجال وامل حالفة معه ومنها أمريكا ، فامل  القوى املت

 .لن يمثالً قوة عظمى بعد نزول عيسى 

حلدث قبل خروج الدجال وليس بعد خروجه ، يمن الوضع الطبيع : نذإ ا ا والنص الوارد بسفر  أن يكون هذ

يف الرؤيا هنا يفيد أن املجموعة األوربية والوحش ممثالً قادة الصهيونية العاملية واألمم املتحدة سيغضون الزانية  

يأكلون حلمها ) أمريكا( العظيمة  ، ويعروهنا من ثياهبا ، و  .ويعزلوهنا 

حلمها تعنى أهنم سيفرض) أسلحتها( فعزهلا وتعريتها من ثياهبا  ًون عليها حصارا اقتصاديا وعسكريا ، وأكل  ً ً

حلصار ىل  الذي مثل ا حالفة معها ع قوى املت  .» العراق«فرضته أمريكا وال

، - ً غالبا -وكام سبق أن رشحنا فسيهاجر  ا ، وينقلون جتارهتم وأنشطتهم إليها  لصهاينة من أمريكا إىل أورب  ا

ة  ةوينشئون هناك هيئ بعل بديل حدة وجملس األمن  م املتحدة لكل يد أن ألمم املت ة األم خداع وفشل هيئ ظهر زيف و

لعامل ، و ذدول ا والقوى العظمى ي ختدم إال مصالح الصهاينة   .ظهر أهنا ال 
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 يقىض - نفسها هيئة املجموعة األوربية  هي  وقد تكون-ثم يقومون بإصدار قرار من هذه اهليئة اجلديدة 

ي بفرض حصار صاد اقت ىل عىل أمريكا ، وبالقطع عسكري و  اعدهم ع ستبارك كل دول العامل هذا القرار وتس

 .ًتنفيذه انتقاما من أمريكا 

فهو  ق أن رشحنا - أما هدف الصهاينة من تدمري أمريكا   إزاحة إحدى القوى العظمى ، أو بمعنى أدق - كام سب

وج الدجال  بعد ذلك يفكرون. إزاحة أكرب قوة عظمى من الساحة الدولية قبل خر ىل خطة أخرى  يف ثم  للقضاء ع

األوربية جموعة  ئيا  التي امل ىل األرض هنا ك قوى عظمى ع ن . ًستصبح أكرب قوة بعد أمريكا ؛ حتى ال يكون هنا ولك

قوة عظمى ، ولن يستطيعوا إزاحتهرغبتهم هذه لن حيققها اهللا سبحانه وتعاىل هلم ؛ ألن املسلمني سيظهرون   مك

ح الدجال   .من طريق املسي

لنبي ديثًوطبقا ملا ورد بأحا جموعة األوربية ، يفسملسو هيلع هللا ىلص  ا تمكن املسلمون قبل خروج الدجال من القضاء عىل امل

ا ، وحيكمون سيطرهتم عليها ، ثم يغزون أمريكا ؛ فيخرج الدجال غاضبا ، ليلحق  ًوسيشتتون مجعها ، ويمزقوهن

ن املسلمون من غزوها كلها والسيطرة عليها   .1الكرة األرضية قبل أن يتمك

ألوربية  قذف با- 5 موعة ا املج ألمريكية من  اريخ لبعض املدن ا  :لقنابل والصو

احلصار ة بفرض  املجموعة األوربي سكري وال االقتصادي لن تكتفى  ف ع عىل أمريكا ، كام أن أمريكا لن تق

احلرب عىل أوربا ، فامذا سيكون رد فعل أوربا واألم  مًمكتوفة األيدى إزاء ذلك الوضع ، فغالبا ستعلن من جانبها 

ح الدجال ؟ والتي  البديلة هلااهليئةاملتحدة أو  ضا الصهاينة ومن ورائهم املسي م فيها أي حك .ًسيت   

ة ( قال املالك ليوحنا إن الوحش  صهيونية العاملي ح الدجال قائد ال لعرشة ) املسي القرون ا ة ( و جموعة األوربي امل

لك) أو هيئتها  ة بالنار ، وذ ني حرقون الزا لتي القرون العرشةوتلك «: قوله  يف سي رأيتها والوحش سيبغضون  ا

حلمها ، وحيرقوهنا بالنار   .]17/16رؤيا [ » الزانية ، ويعزلوهنا ، ويعروهنا من ثياهبا ، ويأكلون 

بالصواريخ والقنابل ، لكن هل ستكون هذه القنابل نووية أم » وحيرقوهنا بالنار«: وقوله  يفيد أهنم سيقذفوهنا 

ة أم جرثومي   .إلخ؟.... ة أم هيدروجيني

ر الرؤيا عن وصف  الثامن عرش والتاسع عرش بسف حاح  إلص با ة ما ورد  لسؤال جيب مراجع ن هذا ا ولإلجابة ع

خلراب والدمار  .ُّسيحل بأمريكا  الذي ا

                                                 
اب-1 وضوع بكت ك امل اصيل ذل ا  راجع تف العا«ن حلرب  ألوسطا رشق ا يف ال  .» ملية القادمة 
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في  أو ف الزانية العظيمة ،  ح وهيلل بسقوط  ال من السامء ، يصي ناز حاح الثامن عرش رأى يوحنا مالكا آخر  ًاإلص ً

ن السامء يصف اخلراببابل العظ ح باإلصحاح ما  الذي ًيمة ، وبعد ذلك سمع صوتا آخر م ن مل يتض َّحل هبا ، لك َ

خلراب والدمار والنار ا ا جة النار  التي إذا كان هذ لتي )القنابل والصواريخ( أحرقتها كانت نتي قذفها هبا القرون  ا

األوربية ( العرشة  جة النار) املجموعة  أم أهنا نتي ىل قذ التي ،  حانه وتعا م ( فها هبا اهللا سب بالشهب والنيازك كام سنعل

 ) .بعد قليل

ال ننسى  جموعة األوربية ، لكن جيب أ ا العذاب واقع عليها من اهللا وليس من امل مجيع النصوص ذكرت أن هذ و

جلنود ، فهو رب اجلنود وليس رؤساء وحكام الذي كل الكتب املقدسة أنه هو يف أن اهللا ذكر  الدول ؛ ُّحيرك كل ا

ىف الوقت بأوامره ، و مجيعهم يتحركون  ح اهللا سبحانه  الذي ألهنم  ًيريده حتى لو كانوا حكاما كفرة ، كام أوض

لوحش لصهيوين وتعاىل أن مترد ا ىل أمريكا ، وقيامهام ا كان تنفيذا لرغبة اهللا واملجموعة األوروبية ع لنار  حرقها با ً ب

له ،  مل يكونامههبا ، وقىض  التي سبحانه وتعاىل حتى يتم أقوا ة استخدمها اهللا سبحانه وتعاىل حلرقها  ا سوى أدا

فر الرؤيا  يف وذلك  :قوله تعاىل بس

ن اهللا جعل.. « ش  يف ويأكلون حلمها ، وحيرقوهنا بالنار ؛ أل قوا عىل إعطاء الوح ن يتف ، وأ قلوهبم أن ينفذوا رأيه 

ال اهللا م أقو   .]17-17/16رؤيا [ » سلطان ملكهم إىل أن تت

النار ن السامء من قبل اهللا  التي وصعود دخان  جموعة األوربية أو م َألقيت عىل أمريكا إىل السامء سواء من امل ِ ُ

ة -سبحانه وتعاىل ، وعدم قدرة أحد من البرش عىل االقرتاب من أرضها  أهنا كانت نارا ذات قوة تدمريي ً يعنى 

جار  أيهائلة مثل القنابل النووية أو اهليدروجينية ، أو السنني  يف تنتجقد  التي نوع آخر من القنابل شديدة االنف

 .القادمة 

نوع القنابل م تس التي وموضوع  جموعة األوربية ال حيتاج منا أن ختوض فيه أكثر من ذلك ، فامله هبا امل قذفها 

ما من القنابل الشديدة االأهنا ستقذفه وع  ء بعض الضوء عىل إلقانفجار ، وكل االحتامالت واردة ، وقد أردنا ا بن

لرؤيا عن القوة التدمريية للنارأن نوضحهذه النقطة  ن  التي  فقط ما ورد بسفر ا ستقذف هبا أمريكا ، سواء م

، أو من اهللا سبحانه وتعاىل األوربية  جموعة   .صورة شهب ونيازك  يف امل

ح أن هذا القذف ِّوأخريا نحب أن نوض يف ً حدة ا  ألمريكية ، بل سيقترص الغالب لن يكون لكل الواليات املت

ة إىل عدد آخر حمدود من املدن األمريكية ؛ ألن أمريكا  باإلضاف اشنطن ونيويورك فقط ، أو مها  ىل و  كام سبق أن -ع

حنا  ى-أوض  ّ ستنتهى هبذا التدمري كقوة عظمى فقط ، لكن ستظل موجودة إىل ما بعد الدجال ؛ ألن تدمريها النهائ

األخري فيهالذي  ال بعد خروج الدجالسيكون مصريها  لن يتم إ األمم السالفة   .  مثل مصري 
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ألمريكية - 6 اطعات ا موعة األوربية ألمريكا ، ثم فتح املسلمني لبعض املق  : غزو املسلمني واملج

إلضافة بعد تدمري املجموعة األوربية لواشنطن ونيويورك ، أو إحدى املدينتني فق ىل إًط ، أو للمدينتني معا با

سمها إىل ثالث قارات أو دول أو مقاطعات  الذي ث الزلزال العظيممدن أخرى حيد أو خالل تلك الفرتة وسيق

بعد قبلها  صبح سيدة العامل ، وسيكون مصريها هو نفس مصري روسيا  ، ولن ت  سوف تتشتت قوة أمريكا وتتالشى 

ى القوى الكربى املوجودة السوفيتى ، لكن رغم كل ذلك ستمثل إحد يف ًلعامل أيضا مثلهاا يف تفكك االحتاد  ذلك  

ة بسببمثل روسيا ؛   . متتلكها التي النوويةاحلربية و األسلحة ترسان

م»  املنتظرياملهد« أمريكا سيكون انحصار نفوذوبعد  ع منه ، وصن م  ني وتوحيده ن مل شمل املسلم ّقد انتهى م َ 

ة لف حساب  إمرباطوري  فسيصبح هناك قوتان متنافستان ًوطبقا لتفسريات أهل الكتاب. عظمى حيسب العامل هلا أ

ىل قيادة العامل مها  اإلسالمية  املهدي حلف( حلف اآلشورى : ع العربية و  ، والوحش) املنتظر أو حلف الدول 

و القرون العرشة الروماين  جموعة األوربية( أ   .1)امل

لنبي ًوطبقا ملا ورد بأحاديث ة( ِّستوقع معاهدة صلح وهدنة بني املسلمني والروم ملسو هيلع هللا ىلص  ا األوروبي يف )املجموعة   

لك الوقت  ن وراء املسلمني ،يوس. ذ ًغزو االثنان معا عدوا من وراء الروم وم  .أمريكا  هي ً

يف أما أسباب هذا الغزو فلم يرد به نص رصيح األحاديث ، كام مل يرد باألحاديث أو سفر الرؤيا نص يمكننا  

بعد  ام إذا كان هذا الغزو سيكون قبل أم  ع ب ة منه أن نقط جموعة األوربي ن امل خ ألمريكا م القذف بالقنابل والصواري

ديث ا إىل أن األحا بعده باملسلمني ؛ فتقوم امللحمة  التي ً، لكن نظر أن الروم سيغدرون  ا الغزو أكدت  ُذكر فيها هذ

ا التحالف بينهام سيتم بعد قذف املجموعة األورب لك إىل أن هذ ة العظمى بني املسلمني وبينهم ، فقد يشري ذ ي

 .ألمريكا 

 :نص احلديث  ييل وفيام

مع رسول اهللا  ا من «: يقول ملسو هيلع هللا ىلص عن ذى خممر أنه س نتم وهم عدو الروم صلحا آمنا حتى تغزوا أ حلون  ًتصا ً ًُ َ

قول قائل من الروم  في م فتنرصون ، وتغنمون ، وتنرصفون حتى تنزلوا بمرج ذى تلول ،  الصليب ، : ورائه غلب 

ن املسلمني  ، فيتداولبل ا: ويقول قائل م لب  َ َهللا غ م وَ ، فيثور املسل فيهنا بينهم  م غري بعيد  م وهو منه ه ، دإىل صليبه ُّق

حتهم فيقت الذي ويثور الروم إىل ك تكرس صليبهم فيقتلونه ، ويثور املسلمون إىل أسل لون ؛ فيكرم اهللا عز وجل تل

                                                 
لرؤيا -1 فسري سفر ا ال. ناشد حنا :  راجع ت فسري حزقي صحاح وت  .رشاد فكرى  ) : 39 ، 38( إ
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لصاحب الروم  ِّكفيناك حد: العصابة من املسلمني بالشهادة ، فتقول الروم  جيتمعون  العرب ، فيغدرون وَ

م حتت  ، فيأتونك حمة   يف أخرجه احلافظ أبو عبد اهللا احلاكم[ » ًامنني غاية حتت كل غاية اثنا عرش ألفاثللمل

حيح اإلسناد ومل خيرجاه: ، وقال » مستدركه«  .] هذا حديث ص

حمة العظمى بني املسلمني والروم  املل األوربية( بعد ذلك تقوم  جموعة   بفتح املسلمني لروما ينته، وت) امل

الفاتيكان وكل دول أوربا ، ثم يذهبون لفتح مدينة  لتي »القاطع«و يف ستكون ا الغالب إحدى املقاطعات أو  

لتي القارات أو الدول الثالث الذي انقسمت إليها أمريكا نتيجة الزلزال ا ملسو هيلع هللا ىلص  النبي َّرضهبا اهللا به ؛ ولذلك سامها 

ا ما دفعن» القاطع«باسم  ع أن هذا الزلزال سيقع قبل خروج الدجال ؛ ألنه سيخرج بعد ي  أو جعلني، وهذ أتوق

 .فتح القاطع 

بأنننوأحب أن أ قدر اإلمكان االجتهاديوه  َ أحاول  ّ اع الدمار يف َ حق بأمريكا ؛ ألنه مل يرد  الذي ترتيب أنو سيل

قعه من النصو جيل ترتيب حمدد ، لكن يمكن ختمينه وتو إلن ة أو ا بالتورا ص نفسها ، وما وضعته من ترتيب هلذه ُّهلا 

يل لفع قطع ، فاهللا أعلم بالرتتيب ا ىل سبيل التقريب وليس ال ا  التي اتبكن هلذه الاألحداث هنا هو ع ستقع عيها ، وم

إلسالم ، أما أي هذه النكبات  ديد هذه النكبات وفهمها طبقا ملا ورد بنصوص التوراة واإلنجيل وا ّهيمنا هنا هو حت ً

ما ورد بالنصوص سيحدث قبل  ىف حدود  د و آلخر فكله اجتها  .ا

يل وفيام ح مدينة  ي خلاص بفت حلديث ا  ) :أوربا(بعد فتح روما وبالد الروم » القاطع«نص ا

ليامن  بن ا يفة  اهللا عنه  ريض-عن حذ اهللا -  ل  دي قصةيف ملسو هيلع هللا ىلص  عن رسو لرومية قال  امله تحه  . «: عليه السالم وف .. .

تكبرياتثم بع  ا أر يكربون عليه ئطها ّ  نة..  ؛ فيسقط حا دينة يقال هلا طاج م يسريون حتى يأتوا م ثم ،  1ث فيفتحوهنا ، 

ل هلا  نة يقا ون حتى يأتوا مدي لقاطع«يسري لبحر» ا ذي ، وهى عىل ا ية  ال ا : قيل »  فيه- يعنى السفن -ال حيمل جار ي

مل جارية ؟ قال  من خ«: رسول اهللا ، ومل ال حي ترون  له قعر ، وإن ما  ليس  نه  وجل أل لبحر جعله اهللا عز  لك ا لجان ذ

قعور هلا  آدم  لبنى  لسفن فهي منافع  ل حذيفة » حتمل ا م : قا ل عبد اهللا بن سال ذي :فقا ه  وال باحلق إن صفة هذ بعثك 

ئة ميل  يف املدينة هلا ألف ميل وعرضها مخسام لتوراة طو من «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا . ا رج  كل هلا ستون وثالثامئة باب خي

، مقاتلباب مائة ألف  مون فيها سبع سنني  قي يها ، ثم ي ؛ فيغنمون ما ف ئطها  ريات ؛ فيسقط حا بع تكب ّ، فيكربون عليها أر

لون منها يقف أن الدجال قد خرج ، 2ثم  فيبلغهم  ية  يف  إىل بيت املقدس ،  انهيود و [  .» أصهب و عمر أخرجه اإلمام أب

ملقديس» سننه« يف ياملقر أورده ا م،   . )رعقد الدر( يف ي السل

                                                 
دينة تقع يف:  طاجنة -1 املتوسط م عىل البحر  انيا  . إسب  . 

وهنا : يقفلون منها -2  . أي يرتك
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ليامن  ىف رواية أخرى عن حذيفة بن ا  بني غزا طاهر بن أسامء«: قال ملسو هيلع هللا ىلص  عن رسول اهللا - اهللا عنه  ريض-و

بالنريان ، ومحل منها ها  ت املقدس ، وأحرق ىل بي حر ألفا وتسعامئة سفينة حىل حتى  يف إرسائيل فسباهم ، وسبا ح ًالب

 .» أوردها رومية

خرجن«: يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا : قال حذيفة  ذلك حتى يرده إىل بيت املقدس ، ثم يسري  املهدي ليست

مائة سوق يأتوا خلف رومية مدينة ، فيها  يف ومن معه حتى  م يسريون   حوهنا ، ث لف سوقى ، فيفت مائة أ كل سوق 

ة يقال هلا  أتوا مدين ال أمر اهللا تعاىل ، طول امل» القاطع«حتى ي ، ليس خلفه إ حدق بالدنيا  ىل البحر األخرض امل ة ع دين

ميل ، هلا ثالثة آالف باب مخسامئة  ميل وعرضها   .» ...ألف 

حلافظ أبو نعيم[  ه ا  ] » يمناقب املهد« يف أخرج

ح من ه ج أن فت نستنت ح » عطالقا«ذه األحاديث   . )أوربا(وبالد الروم » روما«سيكون بعد فت

خر ة ،فوسي ح هذه املدين بعد فت الدجال  ح هذه اململسو هيلع هللا ىلص  النبي هنا حددج  خ فت ح تاري ة رصاحة ، فستفتح بعد فت دين

بالقتال ، ويكربون عند فتحها ، كام  هي ِّروما وبالد أوربا وقبل خروج الدجال مبارشة ، وسيفتحها املسلمون 

 .التهليل والتكبري هللا بعد كل نرص حيققه هلم  يف عادهتم

م اهللا علي طه ن قوم يسل بالتكبري والتهليل م ح أمريكا  ن فت ص بالتوراة ع ، : ها وقد ورد ن م بالقطع املسلمون  وه

 .ملسو هيلع هللا ىلص  النبي أحاديث يف كام ورد هنا

أو التكبري اهلتاف أو التهليل  ) املسلمون(سيصبح به هؤالء القوم  الذي ويطلق مفرسو أهل الكتاب عىل هذا 

فتحهم هلذه املدينة    .1» نشيد احلمد للرب«عند 

يف وقد ورد النص اخلاص بذلك احد وا(سفر إرميا   حاح الو ه ) خلمسنياإلص ة عند امليا الساكن عن املدينة 

ريكا ، والنص هو  التي الغزيرة هنا أم أكدنا أ  :سبق أن 

لكثرية الكنوز« تها الكثرية الكنوز!   أيتها الساكنة عند املياه الغزيرة ؛ أيتها ا ط ! أي جاءت آخرتك ، وانقطع خي

م الرب القدير  جلراد ، يص: ُّحياتك ، بذاته أقس كا  14-51/13إرميا [ » بحون عليك هبتاف النرصًأملؤك رجاال  

 ] نص الرتمجة السبعينية -

حون عليها  بغزوها ، وكانوا يصي فالرجال الذين كان عددهم كاجلراد ، وهو ما يشري إىل كثرهتم عندما قاموا 

والتحميد والتهليل  ن هيللون ويكربون عند كل نرص -هبتاف النرص ، وهو التكبري  ّ هم املسلمون الذي ُّيمن اهللا ِّ

                                                 
طلقتها الرتمجة السي هذه ه-1 هذ التسمية التي أ س عىل  ف أو النشيد أو التهليل بعينية للكتاب املقد تا  .ا اهل
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باألحاديث النبوية عن تكبري املسلمني أربع تكبريات عليها ، ثم سقوط . عليهم به  وهذا النص يتفق مع ما ورد 

يف بعد ذلك) قواعدها الدفاعية( حوائطها   .أيدهيم  

يكا - 7 طها اهللا من السامء عىل أمر  : شهب أو نيازك يسق

جيل عن أمريكا وجدنا اهللا سبحانه  أكثر من نص من النصوص الواردة بالتوراة واإليف نار ن وتعاىل يتحدث عن 

حرقها هبا القرون العرشة  التي نار غري النار هي ، وبالتأكيدسيحرقها هبا  اهللا حتدث ؛ ألن) املجموعة األوربية ( سي

، أو يشري إىل أن هذه النارهُّعن كل منهام عىل حد النارنفسها هي سيحرقها هبا التي  دون أن يربط بينهام   التي  

جموعة األوربية إىل قذفها هبا   .سيدفع امل

ىل طبيعتها واملكان ه النار حتى نستطيع التعرف ع اجع نصوص هذ لذي فتعالوا لنر  :ستسقط منه  ا

،أنا ع« ، يا مدمرة العامل  ار  ا بابل ، يا جبل املد ، أُّأمد يدى عليك ، و:  يقول الرب دوك ي خور  دحرجك من الص

  .] نص الرتمجة السبعينية- 51/52إرميا [ » ًقاوأجعلك جبالً حمرت

خور  ن املوقع املوجودة عليه اآلن ( كيف يدحرجها اهللا من بني الص اخلريطة ع جلغراىف عىل  أى يزحزح موقعها ا

نيازك نازلة عليها من السامء ؟) ، أو  ق شهب  إذا كانت هذه الرضبة عن طري ال   ًوجيعلها جبالً حمرتقا إ

ىف النص يف أين راصدو األفالك ، الناظرون. أتعبتك كثرة املشريين «: ال تعاىل ق الثاين و السامء ، املنبئون   جوم  ن

شهر  كل  خلصوك مما هو آت عيك . عند رأس  م ؟ فليأتوا لي ا هم يصريون كالقش حترقهم النار ، ومن يد ! ِّأين ه ه

سهم قذوا أنف   .]بعينية نص الرتمجة الس14-47/13إشعيا [ » اللهب ال يقدرون أن ين

د  يف حتدث اهللا سبحانه وتعاىل ا) النصوص(هذه األعدا ة أمل أمريك ن يف عن خيب ، الناظري نجوم  يف علامئها 

محايتها مما  سيأيت السامء ، املنبئني عند رأس كل شهر ، وهم علامء الفلك والنجوم واألرصاد ؛ ألهنم مل يستطيعوا 

 ، م عليها  يعوا محاية أنفسهملنكام أهن جة النارن هذا اخلطر القادم م يستط م يهلسقطت ع التي  ؛ فصاروا كالقش نتي

 .احرتقوا هبا ف وعىل إمرباطوريتهم

ر  جلوية املنبئني عند رأس كل شه دم  بع- دون غريهم من العلامء -وحتديد علامء الفلك والنجوم واألرصاد ا

م محاية أمريكا  محاية أنفسهم من هذه الناراستطاعته ر كانت آتية من السامء ، سقطت عليه التي و شري إىل أهنا نا ا ي

ا  الذي ومن النوع مريك فأحرقت أ ه ،  شيئت ّيمكن هلؤالء العلامء أن يرصدوه ، ولكن اهللا أعامهم عنها لينفذ م

، ) آراء وتفسريات وتربيرات( وأحرقتهم ، ومل ينفع أمريكا مشورات  ء العلامء هلذه النار عند رصدهم هلا  هؤال

ة أمريكا ، وأمكن هلم رصدها ، ولكنهم كانوا يطمئنون وهذا يدل عىل أ جهة ناحي ًهنا كانت شهبا أو نيازك مت
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،  األمريكي أنفسهم ويطمئنون الشعب م  ا عن أرضه بعيد ا عن الكرة األرضية أو  ًبأهنا لن تصيبهم ، وستسقط بعيد ً

ن قبل معكام فعل  الرياح م  .األوىل » ٍعاد«ىف قوم  راصدو الفلك والنجوم و

قائل وق خ: د يقول  القنابل النووية والصواري هذه النار  ن  املقصود م ال يكون  ا  جموعة  التي وملاذ سيقذفها هبا امل

فلم يستطيع هؤالء العلامء رصدها وقت إطالقها؟ ؛    .األوربية بغتة 

اجلواب يسري  ة خيتص هبا سالح الدفاع اجلوى وليس راصد: و هذه املهم تيف   األفالك والنجوم ، وإذا كان

أيضا داخلة يف ًهذه املهمة  ع اهللا الشك باليقنيعمل نطاق   الء العلامء فقد قط يف هؤ ء األرصاد   املنبئون ( ذكره لعلام

هر  جلوية والفلكية ال يدخل) عند كل ش الء العلامء ، فهؤالء العلامء املختصون باألرصاد ا يف مع هؤ عملهم رصد  

خ والقنابل النووية اري تهم خاصة برصد األخطار أي ا هبايمكن أن يقذفه التي الصو يمكن أن  التي ًعدو ، فمهم

ن السامء كالنيازك والشه األجرام السامويةتأتى م  ، أو يضاء اخلارجف وغريها مما يتصل بال والرياحَّب واملذنبات و

جلو والطقس واملناخ هر ا  . فقط  والتغريات البيئيةمما يتصل بظوا

لث قال يوحنا عند حديثه ىف النص الثا ه اهللا إياها  التي الرؤيا يف  عن الزانية العظيمةو ة يف«: أرا احد  ساعة و

قديسون والرسل واألنبياء ، ألن اهللا عاقبها عيافرح. َّتبدد كل يشء فيها خلراهبا ، افرحوا أهيا ال  ما ىل أيتها السامء 

حجر طاحون عظيمة ، ورماه جرا ك وتناول مالك جبار ح ًفعلت بكم ،  يف َّ ترمى بابل  : البحر ، وقال  ُهكذا 

ًالعظيمة بعنف ، ولن توجد من بعد أبدا لرؤيا [ » ٍ مجة السبعينية-  21-18/19سفر ا   .] نص الرت

نا أن هذه الرضبة  حانه وتعاىل ه ًت أمريكا متاما من الوجود َحمكانت القاضية والنهائية ؛ ألهنا وقد أوضح اهللا سب

بعد أبدا(  .) ًلن توجد من 

آلن  السؤال ا جرهل ا: و با سقط عليها  الذي حل كا أم شها خ وقنابل نووية أم نيز بعنف كان صواري ًألقى عليها  ً ُ

  .من السامء ؟

جر  الذي احلجر ًألقى عيها وصف بأنه كان حجرا كبريا عظيامً مثل حجر الطاحونة الكبرية ، واحتاج هذا احل ً

حمله ، مما يشري إىل كرب حجمه ، والقنابل النووي و َّإىل ملك جبار لي خ العابرة للقارات ، أ ة حتملها الصواري

جم  ها كرب احل محلها ، وال ينطبق علي خص واحد أو شخصان  ع ش جامها صغرية يستطي الطائرات ، وتكون أح

 .املوصوف هنا 

األقرب للنص هو أن هذا احلجر كان شهابا أو نيزكا لذا فإين ً أرى أن  رم ساموى صغري ً ن أو ج سقط عيها م

يكا أو وً تقرتب من رسعة الضوء فرضهبا بعنف وأحدث فيها تدمريا هائالً ، السامء برسعة هائلة غاص بأمر

الياهتا الرئيسيةبإحدى   .ً من الوجود متاما فمحاهاقاع املحيط  يف و
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الشهب والنيازك نوع من احلجارة أيضا ، وينطبق ب  يف ًو شها جر الوارد بالنص هنا ، وال ه مع وصف احل طبيعت

حلمله ، واأو النيزك حيتاج ملال جر واحد ألقى عليهانلك جبار  ن ُص قال إنه ح ىل احلياة هبا متاما ، وحماها م ً فقىض ع

خ ملا قال املالك  كان املقصود قنابل نووية أو صواري جارة قذفت هبا » ًحجرا«الوجود ، ولو  ، ولكن كان سيقول ح

ىل :  أي ، جر واحد ؛ ألن أمريكا مساحتها تزيد ع يلو مرت ، وستحتاج لعدة صواريخ حيمل  ماليني ك9أكثر من ح

ًكل منها رأسا نووية أو هيدروجينية لتدمري أمريكا كلها  ُّ. 

فالغالب أن هذه الرضبة كانت الرضبة  لنهائيةوعىل هذا  ال دخل ا  ، وبعذاب من اهللا سبحانه وتعاىل مبارشة 

؛ لتكون هنايتها بيده هو ، وليس  ت هنايابأيدىللبرش فيه  السابقة  البرش كام كان ، : ت األمم الكافرة  كعاد ، وثمود 

أمريكا عربة وموعظة لكل األمم ، وليعلم اهللا أهل األر.... وقوم نوح ، وقوم لوط  ه ُإلخ ، ولتكون  ض كلهم أن

جلبار القادر القاهر حكما القوة والقدرة دون سواه  الكون مقاليد هذا يف  املت ، وليس هناك دولة مهام بلغت من 

اجلربوت يمك تعىص و  عليه سبحانه وتعاىل ، ولكنه يمهل وال هيمل ، ويؤجل عذابه حتى يعطى تدمريهان أن يس

حانه وتعاىل ذلك أكد اهللا سب يف الفرصة للتوبة ، وقد  قال تعاىل   بالقرآن الكريم ، ف  : أكثر من موضع 

                                

                            

                             

                        ] 45 - 44: فاطر[ 

                                                

                               ] 21: غافر[ 

                                          

                                           

                                   ] 85-82: غافر[ 

باخلروج من أرض هذه الزانية حتى ال يشارك شعبه  حانه وتعاىل  يف وقد أمر اهللا سب   ، خطاياها ؛ فتصيبه نكباهتا 

قال تعاىل   :ف
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يا « منها  ْأخرج  ا  يف  لئال تشاركشعبيُ ، واهللا تذكر  تسخطاياها تكد. ؛ فتصيبك نكباهتا خطاياه إىل السامء 

لرؤيا [ » رشورها مجة السبعينية - 5- 18/4سفر ا   .] نص الرت

حنا  م املسلمون ، كام سبق أن أوض املذكور هنا هم القديسون ، وه ِّوشعب اهللا املختار  ِ. 

فات   :تعقيب وإضا
ض يوميا  يزور ـون قطعـة مـن) أي يدخل الغـالف اجلـوى ( األر ـا أكثـر مـن مائـة ملي ـي الكويكب لت  ال يزيـد ت الـصغرية ا

ـشهب اجلسيامت يتبخر لصغر حجمه  أغلب هذه ،وزهنا اإلمجايل عن بضعة أطنان ل ـي ا زك عـن  ،، وه لنـي ـو زاد قطـر ا ل  أمـا 

فإهنا تنفجر،  مرتين إىل ر عـامكانـت  ذلـك فيهـا حـدث  مرةآخروثالثة أمتار  اي وكن"م يف 2000يف يـن بكنـدا، فـانفجر   " ـي

وة تعـادل نيزك صغري  يناميـت5-4بـق ـن...  كيلـو طـن د ـسام األكـرب م ًمـرتا فيـصطدم مثلهـا 100-50ذلـك  أمـا األج

ض بمعدل مـرة كـل مئـة سـنة ـا كـان عـام باألر آخره زك ضـخم قطـرة 1908 ،  سيربيا بنـي م حـني رضبـت تانكوسـكا ـب

ىل ارتفاع60 ض فأحدث انفجارا يعـادل 6 ًمرتا لكن ع لـديناميت ممـا أدى 10ًكم من سطح األر ـن ا ـن م ـا ط تـدمري  إىلميج

ورك ـا ،  .! مساحة تعـادل نيوـي ـل قطـر النيـزك إىل  أم ص ـوي ويـصل إىل األرض100لـو و ـالف اجل ه خيـرتق الغ  مـرت فإـن

ة  لديناميت، ولو اصطدم بالبحر فإنه يولد موجات100فينفجر بقو لتسونامي  ميجا طن من ا  .خرافية من ا

بالكويكبـاتالسنوات القليلة املاضية زاد ذلك التهديد وصار هنـاك لكن يف ـن األرض  مـا يـسمى  ة م  EARTH املقرتـب

APPROACHING ASTEROIDS  لعلامء أسامءها ـريا أن تغـريت رسعـات  وذكر ا ـه حـدث أخ ًورسعاهتـا إال أن

لـذلك إدارة.  فبدأت خترج عن املراقبة–البرش   عىل غري ما عهد–تلك الصخور  ت الواليـات املتحـدة  س  وقد أنشأ ـر احل

اريخ  ،الوطني د ـت يشه صخور الكبـرية أهنـا تكثـر يف شـامل سـيربيا و ـوب  اصـطدام تلـك اـل دن"وجن ـكان ل "فياا س  وشـام

مريكا الشاملية ليا وأ   .اسرتا

لعلوم د ينـاير يف  األمريكية وقد ذكرت جملة ا لتغيـري 2004عـد لعـدة إلطـالق سـفينة فـضاء  ات املتحـدة تعـد ا م أن الوالـي

ات مسار أحد هذه ـرت وكـاالت األنـب ،الكويكـب ـام ذك ـام  ك ة يف أوائـل ع لعاملـي   الفـضائية" ناسـا "م أن وكالـة 2005اء ا

لقيامـة   الـذي" 1 متبـل" لالصطدام باملذنب " ديب إمباكت "قد أطلقت سفينة فضائية  األمريكية ! أسـموه صـخرة يـوم ا

رنامج ، وذلك إلبعاد خطره  د قيل كذلك أن أمريكا ما رشعت يف ب ل "حرب النجوم"وق   ! نيازكإال ملحاولة صد خطر ا

ألمريكية – 8 كنولوجية ا   تدمري إهلي لألقامر الصناعية والقدرات الت
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حاح  إلص الرؤيا ا جاء بسفر  البد أن نتذكر ما  ا السياق   حيث ذكر به أن املرأة املترسبلة بالشمس وهي 12يف هذ

نها التوحيديرمز لألمة املحمدية ت )اهلداية الشمس التي ترمز للنور و( يف هذه الرؤيا   املتمسكة بدي  والقمر حت

حمد صيل اهللا عليه وسلمرجليها وهو رمز  ملهدي املنتظر  مل ،  ، كانت تتمخض وتتوجع لتلد مولودها وهو ا

جاءها التنني العظيم  لرشيرة والصهيونية العاملية ( ف والقوي العظمي ا ع أمامهاووقف ) وهو رمز للشيطان   ليبتل

حتى يكرب ، فذهب التنني  هبا وأخفي مولودها عن أعني هذا التنني  اهللا وهربفأعاهنامولودها عند والدته ، 

حاربة كل نسلها  ع العثور عليه فقام بم حاء األرض ومل يستط يف كل أن ، ) كل املسلمني ( للبحث عن مولودها 

لتنني يف) املهدي املنتظر(وعند الوقت املعلوم لظهور هذا الرجل   السامء أرسل اهللا مالئكته ليحاربوا مالئكة هذا ا

اقهم الطائرةأدواته وقواه املنترشة يف السامء وهي األقامر الصناعية( بأطب ن  والشياطني التابعني للدجال   وسف

ح الدجال يل أحدها املسي ، ) فضائهم التي سيأيت ع م وطردوهم من السامء وأنزلوهم عيل األرض  فقضوا عليه

رات لفقد أمريكا والصهيونية لقدراهتم ال ة وهذه كلها إشا ة وهجومية تعتمد ساموية من أقامر صناعي وأنظمة دفاعي

هلية ، وهذه القدرة اإلهلية التي ستدمر هذه املنظومات قد تكون  ة بقدرة إ الصناعي يل التوجيه عن بعد هبذه األقامر  ع

سية أو نيازك أو شهب   .الخ .....عواصف شم

يل نص اإلصحاح   : من سفر الرؤيا 12وفيام ي

ٌوظهرت آية.1 ََ َ َ يفَْ عظيمة   ِ ٌ َ ِ ِالسامء َ
َ لقمر حتت: َّ مس، وا َّ بلة بالش ٌ متَرس ة َامرأ ْ َ َ ْ ٌ َُ َ َ ْ َ ُ َ ِْ ِ ِ ْ ي عرش َ َ رأسها إكْليل من اثنَ َرجليها، وعىل َ َ َْ َ َ َ َ ْ ْْ ٌ َِ ِ ِِ ِ ِْ 

، َبا وك ًكَ ْ 

َوجعة .2 ضة ومت مخ َ تَرصخ متَ ًوهي حبىل ً ِّ َُ ِّ َ ُ َ َ ُ ْ ْ ُ َ ََ ُ
ِ َ ِلتَلد ِ. 

يف ا .3 رى  أخ ِوظهرت آية  َ َ َ َ َْ ٌ َُ ِلسامءْ َ ٌهوذا تنِّني: َّ ُِ َ َ رؤوسه َ ُ قرون، وعىل له سبعة رؤوس وعرشة ِعظيم أمحر  ِ ٍ ُِ َ َ َ ُ َ ْ َُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ٌُ ُ ََ ٍ ٍسبعة تيجان َ َِ َ ْ َُ. 

جوم السامء .4 ُ به جير ثلث ن َ ِوذن
َ َّ ُ ُّ ُ ُ ُ َِ َ ْ ُ َ األرض ََ ها إىل ِفطرح َْ َ َ َِ َ ة. َ َ أمام املرأ لتِّنِّني وقف ِوا َ َْ َ َ َ ََْ َ ة أ ُ َ لعتيد َا ِ ِ َ ىْ َ ت ها م َ َّى يبتَلع ولد َ حت لد َ َن ت َ َ ْ َ ََ َ ِْ ِ 

ْولدَت َ َ. 

يرعى مجيع .5 أن  دا  را عتي َ ت ابنا ذك َ َفولد ْ َ ْ َِ ِ َِ َ َْ ً ً َ ً َ د ََ ألمم بعصا من حدي ٍا ِ َِ ْ َ ًَ ِِ ُ .َ َ اهللاِ وإىل ها إىل ُ َ ولد ُطف ِواخت َِ َ ََ َ ِعرشه، ِْ ِ ْ َ 

هلا .6 َ الربية حيث  ُ هربت إىل َواملرأة َ ُ ْ َْْ َ َّ ِّ َ َ َ ْ َِ ِ ْ َ نيَم َ لفا ومئتَ اك أ هنَ لوها  عو َي ي لك من اهللاِ   ٌّ معد ِوضع  ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ٌ َْ ُ َِ ِ ِ ًِ ْ َ يوما َُ ًوستِّني  ْ َ ََ ِ. 

ثت حرب يف السامء .7 َ د ِوح
َ َّ ٌ ْ َ َ َِ ْ ُميخائيل: َ َِ لتِّنِّني ِ ُه حاربوا ا ت َومالَئكَ ُ َ َ ُ َ لتِّنِّني. َِ ب ا ُوحار َ َ َ ه َ تُ َ ُومالَئك َ َِ 

8.  ْ وجد لم ي يقووا، ف َومل  ُ ْ ُ َ ََ َ ْ ََْ د اهنم بع ْمكَ َ ْ ُ سامء َُ َ يف ال لك ِذ َ َّ ِ ِ َ. 

، احلية .9 لتِّنِّني العظيم ُفطرح ا ْ ْ ُ ََّ َ ُ َ َِ ُ ذي يضل العامل ِ ، ال يطان َّ س والش عو إبلي ْ ملد َالقديمة ا َ ْ ُّ َّ َ َ َْ ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ ُّ َِ ِ ِِ ِ له  ُ ُكُ َ األرض، وطرحت -َّ طرح إىل  ْ َ َ ْ َِ ِ َ ُِ ُِ

ه تُ ئكَ ُمعه مالَ َ ُ َ َِ. 
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صوتا .10 ًوسمعت  ْ َ ْ َ َُ ِ عظيام قائالً يف السامءِ
َ َّ ِ ِ َِ ً ص«: َ صار خالَ ُاآلن  َ ََ ْ طرح َ د ه ق َّ ن ه، أل وسلطان مسيح ُه  لك ه وم ُ رت ْ قد هلنَا و َإ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َِ َُ َ ُ َ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ 

م كي عليهم أما َ ت ْ يش ان  لذي كَ ا ا َ إخوتنَ ىل تَكي ع ْ َاملش َ ْ ْ َ ََ ِ َ َ َّ ْ َُْ َِ ِ ِ ليالً ِِ هلنَا هنارا و ْإ َ ََ ً ََ
ِ ِ. 

ُوهم غلبو .11 ْ ََ َ م احلملُ َ ِه بد َ َ ُْ ِ ى ِ َّ م، ومل حيبوا حياهتم حت هادهت َ بكَلمة ش َو ْ ُ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ََ ُِ ِ
ْ َ ِ ِِ ِاملوت ِ ْ َْ. 

ها الساموات .12 ذا افرحي أيتُ ُمن أجل ه ََ َ َّ َ َّ َ ْ َْ ِ َِ ِْ ُون فيها َ َوالساكن َّ َِ بليس. َِ ، ألن إ لبحر يل لساكني األرض وا َو ْ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ َّ ْ ٌَ ِ ِ َ ِ ِ م وبه ِ يكُ ل زل إ َ ِن ِ َ ْ ْ َ َِ َ 

ا أن له زمان عاملا  ًغضب عظيم،  َ َّ ً ََ ُ ٌ ٌَ َ َ ََ ِ ِقليالً ِ َ». 

13. َ رح إىل َّه ط ن نِّني أ لتِّ أى ا ِوملا ر َ ُ َ َِ ُ َََّ بن َُ ت اال َ لتي ولد َ ا َ املرأة ض، اضطهد ألر َا ْ َ ْ َ ِْ ِْ َْ َّ َْ ََ ِ َ ، ر لذكَ َا َّ 

لنَّرس العظيم .14 ُ جنَاحي ا عطيت املرأة ِفأ ْ ِ َْ َِ ِ َِ ْ َ َ ْ َِ َُ ْ َ إىل طري  َ ت ِلكَي  َ
ِ اِْ عال زمان ُ موضعها، حيث ت  َ إىل ً الربية  ُ ُ َْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ِّ ََ ِ ِ َ زمان  ِِ َني ونصف ٍوزمان َِ ْ َ ْ َ ََ َِ

جه احلية ِمن و ِ َِّ َ ْ َ ْْ. 

ِفألقت .15 َ ْ لتَجعلها ََ هر  نَ َ َاحلية من فمها وراء املرأة ماء ك َ ْ ْ ً َ ْ َ َ َ َ ْ َّ ََ َْ َ ُ ِْ ِ ِ ٍِ ِحتمل بالنَّهر َ ِْ َُ ُْ. 

ت األرض املر .16 َ ْفأعان َْْ َُ ََ تَِ ةَ وفتَح ِأ َ ََ لقاه التِّنِّني من َ لنَّهر الذي أ ألرض فمها وابتَلعت ا ْا ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ُِ َُ ْ َّ َ ََ ِفمه َ ِ َ. 

َ املرأة، وذهب .17 لتِّنِّني عىل َفغضب ا َ ْ ََ َ َُ َْ َ َِ سلها الذين حيفظون وصايا اهللاِ، َِ َ ن قي  َليصنَع حربا مع با َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ ُ َ َّ ًَ ِ ِ يسوع ابعد ِِ  ُ هادة َ َ ش ُ َ َ ِملسيحَ َِْ. 

 

ر بالذكر   أكدتناسا وكالة أنومن اجلدي ض2012 عام  يف أنه   ض ستتعر ة إىل األر ة عاصف مسي كون قد ش  األقوى ت

ل ضعف مع متزامنة نوعها من ملجا ملغناطييس ا ر مما لألرض ا ية االتصاالت منظومة عىل ًسلبا سيؤث لعامل قامر ا  واأل

ل لالصناعية وأجهزة اجلوا ، ويعطل املنظومات ا ربي  ية للدول الك هلجومية العسكر   . دفاعية وا

ـوطني املركـز أعلـن السياق هذا ويف ل ة أن لألبحـاث األمريكـي ا ـع الشمـسية اجلديـدة الـدور  سـتكون (NCAR) للبق

أقوى خمتلفة    . 50%-30 ـ ب سابقتها من و

يذهب لعلامء بعض و ـن مـن العاصـفةهـذه  إنث رأوا حـي ن هـذام ابعد إىل ا ـون أن املمك لقـوة مـن تك ؤدي بحيـث ا  إىل ـت

لقطبية عكس رآن  ،لألرض املغناطيسية ا لـق لـساعة يف ا رشق وهـذه مـن عالمـات ا ب ولـيس اـمل ـر ـن املغ فتطلع الشمس م

 .  أم يف عام آخر تايل ؟ ، اهللا أعلم 2012لكن هل ستقع 

لـدورةوهذه  ـن ا ـارف الشمـسية العواصـف م ـسابقة ، سـنة 11 كـلعليهـا  متع ل لـي 2001 سـنة كانـت فا  2012ة واحلا

لقادمة در األقوى، تكون وقد 2023 ستكون وا يـق ـةل هـذه مثـ تكبـد أن و ـسائر بمقـدار  الكارث وهـي  دوالر نتريليـو  2خ

بني يف خسائر ل لتحتية ا ل ا   .ًتقنيا املتقدمة للدو

ت الرتسانةل هذه تستغ عظمى كقوى أمريكا أن ل لوجيةا  زها مركويساعدها  الشعوب عىلواهليمنة  االستعالء يف كنو

ىلَ أيضا والعسكري والتقني االقتصادي ري إخضاع عىل العمل ع  .الدول لقراراهتا ومصاحلها  سياسات وتسي
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تعطيل هذا  أن ـانةاإلهلي هلذه  ال لتكنولوجيـا الرتس لغـري املتقدمـة وا ـسبوقة ا ـيكون م ل  بعـادلـه أ س ـا مثـي شاهد هل ىلمل ـن   عـ

رصاع سـاحة ـالم بـني اـل صبح  والغـرب اإلس لعـ الرتسـانة، فسـت اء والـصهيونية واألوربيـة األمريكيـة سكريةا  وهنـا عمـي

لقوات تفقدس للدول املتقدمةالعسكرية ا سيطرة   ـل ـة ا ة اجلوي لتكنولوجـي ـارك سـاحات يف وا ـل املع ـن معـارك املعـارك  لتنتق م

ة عـيل عيل أسس تكنولوجية إيل معـارك برـي ممة  لطائرات املص ه األرض جوية تعتمد عيل الصواريخ وا د هـذ  ، وهنـا سـتفق

لنجاح الرسيع يف احلروب  لتي حتقق هلا ا وعيل رأسها أمريكا أهم األدوات ا لقوي العظمي   .ا
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  الفصل السادس

  

  

 

 هلذه األسباب أباد اهللا األمم السابقة 

 ولنفس األسباب سيدمر أمريكا
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ال هيمل ، هيلك يف هللا فهو يمهل و ال تتبدل ؛  َّخلقه سنن ال تتغري و َّ يف  الظاملني ، وينرص املؤمنني املستضعفنيُ  

ر معلوم ، وعىل قدر الكفر يكون العقاب   .األرض ، وكل أمر عنده بميقات وقد

م  التي  لنفس األسباباملعارصةوقد أهلك اهللا كل األمم الكافرة فيام مىض ، وسيهلك األمم  األم أهلك بسببها 

ت جتتمع كان يف السابقة ، فهناك صفات مشرتكة  بادها اهللا من عىل وجه األرض التي األممكل    املايض  يفأهلكها وأ

 :، وأهم هذه الصفات 

الالرشك ب  ،تكذيب الرسل ، والكفر باهللا ى معه ، ا رشيعة  يف التفريط ، يوالدين اخللقي نحاللعبادة آهلة أخر

الستكبار، ًاهللا أو رفضا هنائيا ،  يف ُّالتجرب والظلم وا ةاألرض  بالقو اهللا هبا ، ي  التالغرور  دهم  ارتكاب الفواحش َّأم

م ،  املؤمنني وحماربته اضطهاد  يف نرش الفساد،  السري ورض وإنكار البعث وحساب اآلخرة ، عبادة الشيطان األ 

 .وراء التعاليم الشيطانية 

اجتمعت ؛ لذا فسيكون مصريه يف وهذه الصفات وغريها   . نفس مصري األمم السابقة اأمريكا 

ه واآلن تعالوا ل ا كانت هذ م السابقة ، ونحدد ما إذ ىل ما ورد بالقرآن الكريم من أسباب إبادة األم نتعرف ع

يف األسباب قد اجتمعت ال    .أمريكا أم 

رسلة إليهم من اهللا - 1  : تكذيب الرسل امل

اىل   : قال تع                                 

                                             ] التوبة :

70[ 

 : وقال تعاىل عن قوم عاد                              

                                        

  ] 127 -  123: الشعراء[ 

 :  تعاىل عن قوم ثمود وقال                       

                                           

   ] 145 - 141: الشعراء[ 
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 : وعن قوم لوط قال تعاىل                          

                                     

       ] 164-160: الشعراء[ 

 : وقال تعاىل عن قوم مدين                             

                                     ]

 ]37- 36: العنكبوت 

ه ملوسى  فرعون وقوم  : وقال تعاىل عن تكذيب                    

                                       

                                            

                              ] 29- 23الشعراء[ 

حاب الرس للمرسلني   : َّوقال تعاىل عن تكذيب قوم نوح وعاد وثمود وأص       

                                         

                                 ] 39-37: الفرقان[ 

 : وقال تعاىل                            

                          ]14 -  12 : سورة ق[ 

 : وقال تعاىل                                   

             ] 96: األعراف[ 

 : وقال تعاىل                                      

                       ] 26- 25: فاطر[ 
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ب أهلكها اهللا كذبت  التي مما سبق يتضح أن مجيع األمم ذا كان هو السبب األول املوج بالرسل وكفرت به ، وه

 .لوقوع عذابه عليهم 

آلن  السؤال ا ا  الذي من هو الرسول: و ، أم كذبوه ورفضو ه اهللا سبحانه وتعاىل إىل أمريكا ، وهل أمنوا به  أرسل

  .دعوته ؟؟

 :كذبت به أمريكا ، ورفضت دعوته  النبي الذي هوملسو هيلع هللا ىلص حممد * 

مىلاملرسل إىل أمريكا ، وإي  النبهوملسو هيلع هللا ىلص حممد النبي  األم ظهرت أو  والتي زمانه ، يف كانت موجودة التي  كل 

قيام الساعة ؛ فهو ستظهر من ب ةخعد زمانه حتى  لناس كاف  . اتم األنبياء والرسل ، وقد أرسله اهللا إىل ا

ىل سيدنا حممد   وإىل إىل احلق ًالقرآن الكريم مفصالً لكل يشء ، وهادياملسو هيلع هللا ىلص وقد أنزل اهللا سبحانه وتعاىل ع

حفظهعالرصاط املستقيم ، وقد ت حقق وعده  إىل هد اهللا ب جه . يوم القيامة ، فت باهللا وسار عىل منه وكل من آمن 

 .ملسو هيلع هللا ىلص  النبي ورشيعته اهتدى بفضل القرآن الكريم وسنة

املرسل من اهللاملسو هيلع هللا ىلص  النبي لذا ؛ فالقرآن الكريم من بعد موت ح هو الرسول  ة إىل أصب عرص ؛ كل  يف الناس كاف

ل أمة من أمم األرض عن إرسال فيه ما يغنى ك م نبي ف  . هل

ا « : قوله يف ملسو هيلع هللا ىلص وصدق رسول اهللا  سكتم به لن تضلوا أبد ما إن مت ًتركت فيكم   .» كتاب اهللا وسنتي: ُّ

ما  « :فضائل القرآن يف ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال  ه نبأ ما قبلكم ، وخرب  و الفصل ليس دبعفي ما بينكم ، وه كم ، وحكم 

بتغى اهلدىَباهلزل ، م ن جبار قصمه اهللا ،ومن ا غريه أضله اهللا ، وهو حبل اهللا املتني ، وهو الذكر  يف ْن تركه م

املستقيم  حلكيم ، وهو الرصاط  ال  الذي هو: ا منه العلامء ، و ال يشبع  ة ، و ال تزيغ به األهواء ، وال تلتبس به األلسن

ال تنقيض الرد ، و لق عىل كثرة  ْ جائبه ، هوَخي  : مل تنته اجلن إذا سمعته حتى قالوا  الذي  ع           

          ] جلن ] 2 - 1: ا ن دعا   ن عمل به أجر ، ومن حكم به عد ل، وم ه صدق ، وم ِ، من قال ب ُ ْ َ

َإليه هدى إىل رصاط مستقيم ِ ُ «. 

ة كلها وإفالقرآن الكريم بحق هو رسول اهللا إىل البرش حتى ملسو هيلع هللا ىلص حممد  النبي  كل العصور ، من زمن موتىلي

ك فنب ة ، وعىل ذل بي ُأنزل عليه القرآن الكريم ، وسيظلالذي ملسو هيلع هللا ىلص حممد  النبي  هذا العرص هويقيام الساع كل  ن

حانه وتعاىل اللالعصور املاضية وا ن اهللا سب حمفوظا م ًحقة ما دام هذا القرآن باقيا  ً. 

ه وتع حان يف اىلوقد أكد اهللا سب يف قرآنه الكريم  ه ملسو هيلع هللا ىلص ًأكثر م موضع أن حممدا   خاتم األنبياء والرسل ، ورسالت

 :قوله تعاىل  يف للناس كافة ، وذلك
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                       ] 158: األعراف[ 

                         ] 1: الفرقان[   

                                        ]

اب   ]40: األحز

رسول اهللا  عديوأنا خاتم النبيني ، و.... « : ملسو هيلع هللا ىلص وقال  ه أمحد و[ » ُال نبي ب   .]وأبو داودالرتمذي روا

حية ، حممد  التي أهنا من أهل الكتاب ، وأهل الكتاب من األمم أي وأمريكا من الدول املسي الً ملسو هيلع هللا ىلص كان  مرس

ملإ ه ، ومن األم ر التي يها عىل وجه اخلصوص مثلها مثل قوم ه  يف َّخصها اهللا بالذكْ ه ، وأمرهم باإليامن بدعوت قرآن

يف م تكذيبه ، وذلكوعدملسو هيلع هللا ىلص   :قوله تعاىل  

                                    

                        ] 15:املائدة[ 

في  آليف الكتاب ، وهم اليهود والنصارى ، باإلضافةملسو هيلع هللا ىلص ًة أكد اهللا أن حممدا هذه ا ُّمرسل إىل أهل  َ أن  أي ُ ما سبق 

ُّنوه به من أنه مرسل للناس كافة ، كام أمرهم اهللا َ بالكتاب املبني يف َّ وهو ملسو هيلع هللا ىلص أنزله عليه  الذي هذه اآلية باألخذ 

 .القرآن الكريم 

 :وقال تعاىل 

                                                 

                      ] 19: املائدة[ 

َذكرملسو هيلع هللا ىلص وحممد  ِ يف ُ إلنجي  إليامن به ول التوراة وا م با ه إ، وأمرهم أنبياؤه ه عند ظهوره ، وقد أكد اهللا سبحان اع تب

قوله  يف وتعاىل ذلك  :القرآن ب

                                      

                                       

          .....  
 ]157: األعراف [ 
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 ]146:البقرة [ 

السالم عندما برش اليهود بمج ه  سى علي  : من بعده ملسو هيلع هللا ىلص  حممد يءَّوقال تعاىل عىل لسان عي        

                                       ] الصف :

6[ 

جميع هذه اآليات تؤكد أن حممدا  ور عندهمملسو هيلع هللا ىلص ًف يف مذكُ ، َّالتوراة واإلنجيل ، وبرشه  جيئه  م بم م أنبياؤه

ب حة عندهم ، لكنهم ينكرون احلقيقة وخيفوهنا تباعه عند ظهوره ؛ وأهنا نبوءات إوأمروهم   . واض

َفهل ذكر حممد  ِ هام ؟؟؟ملسو هيلع هللا ىلص ُ حتريف آلن رغم  جيل ؟ وهل صفاته ما زالت موجودة هبام حتى ا اة واإلن  .بالتور

بة  ، : اإلجا نعم ، وىف مواضع كثرية من التوراة واإلنجيل ، وعىل لسان الكثري من أنبياء اهللا املرسلني إليهم 

براهيم وموسى ويعقوب وداود وإشعيا وإرميا ودانيال ومالخى وزكريا وحجى وحبقوق وناحوم وعىل رأسهم  إ

بنبوءات عيسى عليه السالم عن حممد  تمت هذه النبوءات  ُ م السالم ، وخ  .ملسو هيلع هللا ىلص وميخا ويؤئيل عليه

وبنقل مكان العبادة ملسو هيلع هللا ىلص بمجيء حممد إرسائيل  بني َّمجيع هؤالء األنبياء برشوا املسلمني ،  اهللا وبأمة  بادة  بعد إ

جلديدتني اللتني ستصبحان مركز عبادة الرب يف ألورشليم وصهيون اليهوديتني إىل أورشليم وصهيون ا هناية  

اردة عنهام  .» املدينة املنورة« و » مكة«الكتاب املقدس  يف ًاأليام ، ومها طبقا لألوصاف الو

فيها  ة ما جاء  ض هذه النصوص ، خاص ا بع ا ملسو هيلع هللا ىلص من إشارات رصحية إىل حممد َّلكن أهل الكتاب حرفو ، وأبقو

ىل نصوص أخرى دون حتريف وهى حريف فام زالت  التي ع ا الت ة ، ورغم كل هذ كانت حتمل إشارات غري رصحي

بنَّالنصوص املحرفة وغري  جيء رسول من  حرفة تبرش بم رب ومن أرض احلجاز بالتحديد  إسامعيل ومن العيِّامل

ن بعد رشيعة  برشيعة جديدة سيأيت ىل بنم األرض أن يتبعوه ؛ يموسى ، وجيب ع ه ألن إرسائيل وكل أهل   دعوت

 .ستكون عامة 

ه ي يأت هبا إشارات رصحية ، وسنكتفمل التي وهذا املوضوع يطول رشحه خاصة النصوص هنا بذكر بعض هذ  

ا ، ومن خالل الرتاج فات ، وذلك من خالل كتبهم نفسه ع إيضاح ما أدخل عليها من حتري م ُالنصوص ، م

ختلفة للكتاب ا له والتامل ختلفة  لطبعات امل النصوص ، وتصليملقدس وا لنهاية إىل  يف نا ب تؤكد حتريف هذه  ا
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ص األصيل ىل الن حي ، والذالوقوف ع ه والبيت اجلديدملسو هيلع هللا ىلص  دمِّ كان يبرش بم هللا  الذي وأمت لعبادة ا ة ( سيتخذه  الكعب

ح مركز عبادة اهللا لكل أهل األرض)  يف ، ويصب  .املستقبل  

 :اإلنجيل ، فقال لتالميذه يف ملسو هيلع هللا ىلص َّبرش عيسى عليه السالم بمحمد : ًأوال 

عزيا آخر ليمكث معكم إىل 16 ي فاحفظوا وصاياي إن كنتم حتبونن15« ً وأنا أطلب من األب فيعطيكم م ِّ ُ
ه. ال يستطيع العامل أن يقبله ؛ ألنه ال يراه وال يعرفه  الذي  روح احلق17األبد  ث وأما أنتم فتعرفون  ؛ ألنه ماك

القدس26... معكم ويكون فيكم  ما املعزى الروح  ِّ وأ ٍ فهو يعلمكم كل يشء ، يسريسله األب باسم الذي ُ

ما قلته لكم  س 30...  أعطيكم يسالم. ً سالما أترك لكم 27ويذكركم بكل  ضا معكم كثريا ، ألن رئي أتكلم أي  ً ً

أيت يف  وليس لههذا العامل ي  .» يشء  

حاح الرابع عرش إنجيل يوحنا [  إلص ة -30-15/ ا مجة الربوتستانتية طبعة سن  ]م1991 نص الرت

ِّ ومتى جاء املعزى26« حلق من عند األبسأرسله أنا إليكم من  الذي ُ  »  ينبثق فهو يشهد يلاألب روح ا

حاح اخلامس عرش [  جيل يوحنا اإلص  ]م1991 نص الرتمجة الربوتستانتية طبعة - 26/ إن

فأنا«  ن متىض ي ، وليس أحد منكم يسألنيأرسلن الذي ٍ ماض إىلوأما اآلن  حلق 7....  أي ه :  لكنى أقول لكم ا إن

ق ال يأتيكم املعزى  ه إن مل أنطل ؛ ألن ت أرسله إليكم . ِّخري لكم أن أنطلق  ء ذاك 13... ولكن إن ذهب  وأما متى جا

ه بل ك ال يتكلم من نفس ق ؛ ألنه  احل مجيع  م إىل  حلق فهو يرشدك بأمور آتية َّروح ا م  خيربك م به و سمع يتكل  14ل ما ي

مما يلِّذاك يمجدين  .»  وخيربكم ألنه يأخذ 

حاح السادس عرش [  جيل يوحنا اإلص  ]م1991 نص الرتمجة الربوتستانتية طبعة - 14-5/ إن

د  آليات ( ونفس تلك األعدا ة السبعينية للكتاب املقدس طبعة رتوردت بال) ا  .م بنفس املعنى 1993مج

ة العربية1844 ، 1831 ، 1821الرتمجة الربوتستانتية الصادرة سنة يف  أما لندن ، واملرتمجة إىل اللغ يف م ب ك   تل

م لفظ - السنني  فظ » فارقليط« فقد ورد فيه ا « ًبدال من » أركون هذا العامل « ، ولفظ » ِّاملعزى« ًبدال من ل سيد هذ

  .1» العامل

املعزى هو الرتمجة العربية للكلمة  املحامى  فهي ،» فارقليط« اليونانية ِّو سيد « و . ِّبمعنى املعزى أو املدافع أو 

مجة العربية لـ أركون هذا العامل  هي »هذا العامل   .» الرت

                                                 
حلق -1 ار ا مية  دار - رمحه اهللا اهلندى - إظه ت - الكتب العل ص -  بريو  447.  
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خدمة فاظ كانت مست ن  يف وهذه األل لكتاب م املعزى وسيد هذا العامل ، فأهل ا بدال من  ِّمعظم الطبعات القديمة  ً

مجوا األسامء يرت م أن  م عنعادهت ى أو  نبي  أي أو الصفات الواردة عنده نا يضيفون إليها نصوصا أخر ً، وأحيا ً

ن كتبهم  خيفوا معامله م ادوا أن   .حيرفون هذه الصفات واألسامء إذا أر

السؤال اآلن   هذا ؟» الفارقليط« حكاية لفظ  هي  ما:و

و » املحامى « اسم يونانى معناه » باراقليط« أو » فاراقليط«  ِّاملعز« أ لربوفيسور » ى ُ جامني « ، وقد قام ا ديفيد بن

ة الكلدان ،» كلدانى  ذ الالهوت وقسيس الروم الكاثوليك لطائف الكهنة وأستا ب 1867ولد عام  الذي ، كبري  م قر

يف  أن دخلبعدإيران ،  يف أورميا باسم   إلسالم ،وتسمى  األحد داود « دين ا بد  ، قام بعمل دراسة عن لفظ » ع

ص» الباراقليط « أو» الفاراقليط جيل يوحنا ، وهو اإلنجيل الرابع بالكتاب املقدس ، وخل يف الوارد بإن هذه  

 :الدراسة إىل النتائج اآلتية 

جيل- 1 تب باليونانية وليس باآلرامية ، يف فارس يوحنا مثله مثل بقية الكتب واأل إن إن ُ  التي العهد اجلديد قد ك

السمفالكلمة أو بالتايل كانت اللغة األم للمسيح واحلواريني ، و به حتت مسمى ا « أو » فاراقليط « َّ الوارد 

آلرامية  الذي االسم هي ليست» باراقليط خدمه املسيح بلغته األصلية ا  .است

بلغته األصلية ،  التي َما الكلمة احلرفية: ولذا تساءل  ح  خدمها املسي جيل يوحنا بلفظ والتىاست نقلها إن   »

مجت » الباراقليط جيل يف »ِّاملعزى«  إىل خطأ، ثم تر   .1مجيع تراجم ذلك اإلن

حامى: ال تعنى »  Paraclete الرباقيلط « كلمة إن -  2 ال امل ة  يف املعزى و الواقع ، وهى ليست كلمة كالسيكي

جئتها اليونانية الصحيحة يطوس هي باملرة ، كام أن هت  ، وقد جعلتها كتابات الكنيسة Paraklytos براقل

ٍدعى للمساعدة ، وحمام ، وسيطُشخص ي« تعنى  َ ِّتقابل معنى املعزى ليست  التي لكن الكلمة اليونانية» ْ

نية أخرى مرادفة لكلمة ) . Parakaloنباراكالو(بل ) Paraklytos باراكليتوس( « وهناك كلمة يونا

ن  ) Parygorytys(وهى » ِّاملعزى  .ِّأنا أعزى ( وهى مشتقة م  ( 

، أما ل إلنجليزية يف فظ املحامىهذا عن لفظ املعزى  يف  فيقابله)Advocate (ا  )Sunegorus (اليونانية 

يف ، وأما لفظ الوسيط أو الشفيع فهو    )Meditea (اليونانية يف ، ويقابله )Mediator(: اإلنجليزية 

  .1ًوتعنى أيضا الوسيط أو الشفيع

                                                 
لنصارى ملسو هيلع هللا ىلص  حممد -1 يهود وا ب ال ام ورد يف كتا ود -ك دين  ت- عبد األحد دا فاروق ال   .133 ص -رمجة حممد 
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ة - 3 باراكليتوس«  إن كلم أو  ال تعنى إنجيل يوحن املذكورة ىف» الرباقليطوس  ال يمكن أن تعنى -ا  ِّ املعزى أو - و

ة لكلمة يونانية أخرى « :  هي ًاملحامى طبقا ملا سبق رشحه ، وإن هذه الكلمة صورة مشوهة أو حمرف

بركليتوس حق للمديح : اليونانية  يف ، ومعناها » Periqlytos برقليطوس أو  األجمد ، أو األشهر ، أو املست

إلغريقى َّ، فقد عرف قاموس إسكندر   . هذه الكلمة هبذه املعانى الفر نسىا

سه معنى لفظ أمحد ح هو نف شهر أو املستحق للمدي األجمد أو األ ء  يف و األكثر ثنا اللغة العربية ؛ فأمحد بمعنى 

محدا  .» باراقليطوس« وليس » بريقليطوس « :  هي وعىل ذلك فالكلمة اليونانية األصلية . 2ًو

األصيل  إن اللفظ- 4 يف الغاالذي   آلرامية  أو ا خدمه عيسى بلغته العربية  َحممدة « الب هو لفظ ست ، » َدةَمح« أو » ُ

يف فهذا اللفظ   .3العربية يف لفظ حممد أو أمحديقابل العربية يقابل كلمة الربقليطوس باليونانية ، و 

أن النص قد تعرض للتشويه خاصة ما ورد بال يف »عبد األحد داود«  يرى - 5 ن أن عيسى سيجعل نص النهاية  م

، وذلك) اهللا(األب  ح وإال فإن الربقليطوس لن يأتى  ىل طلب املسي يف يرسل الربقليطوس بناء ع « : قوله  

فيعطيكم معزيا أطلأنا و ن األب  س(ًب م م إىل األبد ) برقليطو ص - 14/16يوحنا [ » آخر ليمكث معك  ن

مجة الربوتستانتية   ]الرت

ح) أطلب ( ة أن كلم» عبد األحد داود « فريى  ح ( صورة وقحة  يف هنا مصطنعة ؛ ألهنا تظهر املسي وكأن املسي

النص لنعرف املعنى) يعطى األوامر هللا  الذي هو حلقيقي ؛ لذا جيب استبعاد التحريف من هذا  ، فلو استبعدنا  ا ه  ل

ال آخر األب أذهب إىل ف، وسو: هذا التحريف سيصبح النص  و الرسو( ً ، وهو سريسل لكم رسو ) ل األخري أ

محد ( وسيكون اسمه الربقليطوس   .» لكى يبقى معكم إىل األبد ) أ

له  بد األحد داود « وباإلضافة إىل ما قا  :أقول » ع

 الواردة عىل لسان عيسى باألناجيل ال يقصد هبا كام يفرسها أهل الكتاب أن عيسى ابن اهللا ؛ ألن األب كلمة - 1

يف عيسى أكد إلنجيل   ع با ن موض اخلالق لكل أكثر م مجيعا ، وأنه إله واحد ، وهو  و البرش  ًأن اهللا أبوه وأب

                                                                                                                                                             
لسابق -1   .139 ص - املصدر ا
لسابق  امل-2   .144 - 143 ص -صدر ا

لسابق -3   .144 - 143 ص - املصدر ا



 196

خلوقات مطالبون بالسجود هللا ، وحده ، وأنه مرسل من اهللا وليس أكثر من  نبي املخلوقات ، وهو وكل امل

ال يفعل شيئا إال بأمره  لك ، و  .ًذ

األناجيل األربعة  ، يوحنا ( و لوقا  ىل قصة عيس) متى ، مرقس ،  إلضافةحتتوى ع ، با  ى وبعض أقواله وأحاديثه 

ه  إىل عارصها عيسى علي ب اإلنجيل املنسوب إليه اإلنجيل عن أحداث عارصها هو أو  كات رشوح وقصص رواها 

 .السالم 

فيه نص واحد يقول فيه عيسى  ىل لسان عيسى نفسه مل يرد   .إنه إله أو ابن إله : وكل ما ورد هبذه األناجيل ع

ىل لسان عيسى  يف املستخدم» األب « ل ذلك األمر فلفظ تفاصي يف وبدون اخلوض هذه األناجيل كصفة هللا ع

أو آرامى يقابله مجة خاطئة للفظ آخر عربى  نه أبوه وأبو البرش مجيعا هو تر يف ًعندما وصفه بأ ، فاهللا » الوىل « العربية  

، فهو الذي جلميع البرش مثل األب» وىل « هو  ليا ألرسته وأبنائه  يرعاهم ويتوىل شئوهنم ، وكذلك  الذي ًيعترب و

، فهو   .» الويل« اهللا يتوىل شئون البرش ويرعاهم 

يف  ورد- 2 إلصحاح الرابع عرش عدد   لنص30ا  : اآليت  ا

؛ «  م كثريا  ًال أتكلم أيضا معك  » ًيشء يف  رئيس هذا العامل يأتى وليس لهألنً

ع -  14/30يوحنا [  ة طب  ]م1991 نص الرتمجة الربوتستانتي

مجة السبعينية كام ص بالرت يل وكان نفس الن بعد طويالً ؛ ألن سيد « :  ي ال . هذا العامل سيجيء لن أخاطبكم 

 » َّعيله سلطان ل

مجة السبعينية طبعة -  14/30يوحنا [   ]م1993 نص الرت

فة مستمر ح من النصني أن هناك تعديالت وحتريفات يدخلها أهل الكتاب عىل النصوص األصلية بص ة ُويتض

مجون النص مرة يرت ة ، ف م الفاسد يل ؛ لتتناسب مع أهوائهم وعقائده مل « إىل  األص ة إىل » رئيس هذا العا سيد « ، ومر

حة  يف ستصدر التي الطبعات يف ، واهللا أعلم بامذا سيرتمجوهنا» هذا العامل  ح أن الرتمجة الصحي املستقبل ، وواض

ص  .ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو حممد » سيد البرش«  هي للن

يف وليس له«ة أما عبار ًأيضا » َّ له علال سلطان«: السبعينية إىل  يف ترمجت والتي بالرتمجة الربوتستانتية ،» يشء 

يل ترمجة خاطئة أو حمرفة ، وإن النص لتق«كان  األص ، فهذه العبارة تستقيم مع النص واحلديث ؛ ألن »  بهيولن أ

ه  الذي عيسى كان حيدثهم عن أنه سيذهب إىل سريفعه اهللا إىل :  أي (خرى أ إىل هذا العامل مرة م يأيت، ث) اهللا(أرسل

 ) .هناية األيام  يف السامء ، ثم يعود
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جلمل ه ا م هذ ن بعده ، ثم سينزل عيسى بعدهيتأسي» برشسيد ال«تفيد أن  التي ثم بعد ذلك قال هل يف  م ة   هناي

 .األيام 

عي فمن لطبي ه لن يلتق ا أيضا أن يف ًموجودا به رغم أنه سيكون يًأن خيربهم  ا  ا العامل ، ألنه سيكون موجود يف ًهذ  

ه يتأإن أمحد سي: أما أن يقول هلم  . سريفعه اهللا إليها التي السامء ه سلطان علي ن يكون ل م - ، ول  فهو كالم ال يستقي

لنص ، وليس له  .معنى  أي مع سياق ا

م يف  النصوص ، فستجديّوقس عىل ذلك باق ختريفا وتراج حتريفا و ًكل منها  ه ً ة إلخفاء معامل أمحد علي  خاطئ

 .ًالصالة والسالم من النص متاما 

ا النصوص جيدا رولو  بالقران ، وحذفنا ما هبا من حتريف أو زيادة أو نقصان -ًاجعن ما ورد   وطابقناها مع 

ص يل سنصل إىل الن بالقرآن  األص ناه متسقا مع ما ورد  قح هذه النصوص ، ونصل من. ً، ونجد مع ها إىل ِّفتعالوا لنن

مجة السبعين(  األصيل النص لرت يف ة ؛ ألنه أسهل وأيرسيوسأنقل نص ا مجة الربوتستانتية  .الفهم من نص الرت  ( 

م حتبوين« قى معكم إىل األبد األب ، وسأطلب من ي عملتم بوصاياإذا كنت م معزيا آخر يب ً أن يعطيك هو روح . ِّ

ه  ال يقدر العامل أن يقىاحلق الذ ال يرا ه ؛ ألنه  ال يعرفه بل فيكم أ. و م ويكون  ه يقيم معك ه ؛ ألن ن . ما أنتم فتعرفون ل

اين ن ير بعد قيل ل ع إليكم   ]19- 14/15يوحنا [ »  العاملأترككم يتامى ، بل أرج

حة هلذا النص  الرتمجة الصحي يف (و  -  األصيل كان عليها النص والتي القرآن ، يف ، وىف ضوء ما ورد) الغالب  

يل كون كامحيتمل واهللا أعلم أن ت  : ي

م حتبوين« ا بوصاياإذا كنت م النبينيي فاعملو محد خات بأ بعده ، هو  الذي  ، وقد طلب منى اهللا أن أبرشكم  ّال نبي 
ِّ ؛ ألهنم مل يبرشوا به أما أسريفض العامل دعوته الذي رسول اهللا فتعرفونه ؛ م معرش النتُ ه أليهود  ِّنكم برشتم ب ُ

سأذهب إىل اهللا ، وسأعودأما .  فيكم ويقيم بينكم وسيأيت نا ف لزمان  يف أ  ولن أترككم كاليتامى ألن أمحد. آخر ا

ن بعديسيأيت   .» إليكم م

آلخر اخلاص باملعزى أيضا فنجد فيه ص ا ًأما الن  : اآليت ِّ

س« جيعلكم تتذكرون كل ي باسماألبسريسله  الذي ِّولكن املعزى وهو الروح القد  سيعلمكم كل يشء ، و

م ، ف ..  أعطيكميًما أترك لكم وسالمما قلته لكم سال ا ذاهب ، وسأرجع إليك ينإأن  ن كنتم حتبونى فرحتم بأ

م منى أخربتكم هبذا قبل أن حيدث حتى متى حدث تؤمنون األب ألن األبىل إذاهب  لن أخاطبكم طويالً .  أعظ

بب  العامل أنى أحيعرفَّ؛ ألن سيد هذا العامل سيجيء ال سلطان له عيل ، ولكن جيب أن   ، وأنى أعمل بام األ

وحنا [ » األب أوصاين  ]31-14/26ي
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حة هلذا النص الرتمجة الصحي يف ضوء ما ورد يف و  : ييل الغالب كاميف  هي القرآن 

» ، اهللا املنزه الطاهر  ى الذىَّولكن أمحد وهو رسول  ِّ م عن  سريسله اهللا من بعدى سيعلمكم كل يشء ، وسيحدثك

، فإن كنتم حتبوين.. سالم عليكم اإلسالم هو ما آمركم به ، و.  ا ذاهب إىل اهللا ، وسأرجع إليكم آخر الزمان   أن

ا  م منى ألنىفافرحو م به .  ذاهب إىل اهللا فاهللا أعظ حيدث حتى إذا حدث آمنت ن . قد أخربتكم هبذا قبل أن  ل  ل أطي

ألتق يف علكم امل ، ولن  ا الع حلديث فأمحد سيد البرش سيجيء إىل هذ م وجوديا ا العامل ؛ ألين يف ي به رغ   سأكونهذ

 .»  بهولكن جيب أن يعرف اجلميع أنى أحب اهللا ، وأنى عملت بكل ما أوصاين. السامء يف 

ن قياس كل النصوص التي وعىل نفس املنوال يمك يف وردت  محد   إلنجيل عن أ ه  والتي ،ملسو هيلع هللا ىلص ا كان عيسى علي

إلإهم فيها بقرب جميئه ، ويأمرهم بالسالم يبرش  .يامن به تباع دعوته وا

نيا  ا:ًثا ة بالنصوص السابقة الواردة بإنجيل يوحنا ، وباقى األناجيل  بعة الواردة  توجد نصوص شبيه ألر

با ، وهو من األناجيل-) العهد اجلديد منه(بالكتاب املقدس  جيل برنا بإن ال التي  وردت  ف هبا أهل  تاب ، كال يعرت

وأمرهم َّ، وبرش فيملسو هيلع هللا ىلص  سيدنا حممد أشارت ألسموهذه النصوص  قرب جميئه ،  هها عيسى ب   .بإتباع

با مل يكن من احلواريني  إلنجيل ، ويزعمون أن برنا العجيب أن أهل الكتاب يرفضون هذا ا األثنى ) التالميذ ( و

ن ) العهد اجلديد ( عرش للمسيح ، رغم أن كتاهبم  إن مل يك حلواريني  أن برنابا هذا كان من كبار ا به ما يؤكد 

يف  ذكر برنابازعيمهم ، فقد ورد ِّ، فبولس هذا هو املحرف األول » بولس«سفر أعامل الرسل عند ذكر قصة  
العقائد الفاسدة األوحد لكل  حية ، فهو التي و اخرتع عقيدة التثليث والصلب والفداء ،  الذي ُأدخلت عىل املسي

لذي وهو  .إلخ .. أبطل رشيعة اخلتان  ا

سيحية  وهذا اسمه قبل أ-» لوشا«أو » بولس«وكان  لفريسيني ، ومن -ن يعتنق امل مجاعة ا  من اليهود ومن 

د ذلك أن  التنكيل هبم ، ، ثم ادعى بع حيني املؤمنني أتباع عيسى ، فكان يقوم بتعذيبهم و ًأشد الناس عداء للمسي
ح ظهر له خه عىل  يف املسي حيني ، فآمن ودخلاالسامء ، ووب يف ضطهاده للمسي املسيحية ، وذهب إىل التالميذ  

ا و ى ، فرفضه التالميذ وشكَّ م ويبرشهم بام رأ ح واحدا منه ء  يف ًليصب منكر وخبث ودها ه من  ، ملا يعلمونه عن أمره 

عهم بق التالميذ وأقن ه إىل  حبه معه ، وذهب ب ، فأخذه وص با  برنا يف ولهبوعداوة للمؤمنني ، فذهب إىل  صفوفهم  

يف وقبول توبته ، فدخل با ، و  ىل أمر برنا كان زعيمهم أو كبريهم أو من كبار صفوفهم بناء ع أن برنابا  هذا يؤكد 

 .زعامئهم 

يفًوقد رشحت قصة بولس طبقا ملا ورد بالعهد اجلديد ح الدجال« كتايب   ، ورشحت » اقرتب خروج املسي

حه هذه األناجيل ، ن خالف مل توض ني برنابا م ، ثم ما حدث بينه وب با  برنا حه برنابا والذي ِقصته مع  يف أوض  
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الصحيحةمقدمة  إلنجيل ليرشح للناس العقيدة  جيله ، فرشح أنه كتب هذا ا ،  التي إن كان ينادى هبا املسيح 

فات » بولس«ويوضح هلم ما أدخله  د فاسدةمن حتري قائ ء وأباطيل وع آراء كبار علام حية ، وعرضت   عىل املسي

حية يف املسي ب كل العقائدأهذا ، واعرتافهم ب» بولس«  ه صاح ، ُأدخلت عىل التي ن هبا املسيح   املسيحية ومل يأت 

العقائد الفاسدة لشيطان  التي ُّوأثبت أن هذه  منها متهيد عقوهلم لقبول عقيدة ا أدخلها عىل املسيحية كان هدفه 

ح الدجال  املسي  .و

اخلالصة  با هذا:و ن  الذي  أن برنا ن م م أنه مل يك ج مما ورد بكتبه ُال يعرتفون بإنجيله مذكور عندهم ، ويستنت
ن املسيح التال كان من كبارهم وأفضلهم ، وكان من املقربني م قط ، بل   .َّميذ ف

ى عيسى عليه السالم بمحمد . هذا هو برنابا  ىل ما قاله عن برش إن : لذلك أقـول لكـم «: ملسو هيلع هللا ىلص فتعالوا لنتعرف ع

محد ( رسول اهللا هباء  ًيرس كل ما صنع اهللا تقريبا ) أ فهـم واملـشورة . ّ ـروح ال القـوة رو. ألنـه مـزدان ب . ح احلكمـة و

املحبة  خلوف و ة. روح التبرص واالعتدال . روح ا حـب دل والتقـوى .  والرمحـة مزدان بروح امل ا أسـعد . روح الـع ـم

الحرتام كـام رآه كـلِّصدقوين. فيه إىل العامل  سيأيت  الذيالزمن ألن اهللا يعطـيهم روحـه .  نبـي  إنى رأيته وقدمت له ا

ت هـذا .  أهالً أن أحل سري حذائك ييا حممد ليكن اهللا ، وليجعلن:  قائالً وملا رأيته وامتألت عزاء. نبوة  ألنى إذا قـل

  .]31-44/19إنجيل برنابا [  .1» ...ًرصت نبيا عظيامً وقدوس اهللا

ن أنت تسكينا ألمتنا : ٍوملا انتهت الصالة قال الكاهن بصوت عال « نعرف م ا أن  ًقف يا يسوع ؛ ألنه جيب علين ْ ِ. 

ن مريم من نسل داود برش  : أجاب يسوع ا يسوع ب ال يعطى اإلكرام ماءتأن ال ألوُ ، وخياف اهللا ، وأطلب أ جمد إ

 .اهللا 

أن إهلنا سريسل لنا  يف إنه مكتوب: أجاب الكاهن  ال ( » مسيا«كتاب موسى  لذي)ًرسو ام  سيأيت  ا ليخربنا ب

ل.  للعامل رمحة من اهللا يريد اهللا ، وسيأيت أن تقول   ننتظره ؟ الذي اهللا) رسول ( نا احلق هل أنت مسيا لذلك أرجوك 

لق قبىل ، وسيأيت؛ ًحقا إن اهللا وعد هكذا ، ولكنى لست هو: أجاب يسوع  ُ ه خ  . بعدى ِألن

ىل كل حال أنك: أجاب الكاهن  ك ع نعتقد من كالمك وآيات م  نبي إننا  باس وقدوس اهللا ، لذلك أرجوك 

فيدنا حبا ائيل أن ت لها وإرس  ؟» مسيا« سيأيت اهللا بأية كيفية يف ًاليهودية ك

حل: أجاب يسوع  حرضته نفيسيذال يباهللا ا لذي »مسيا« لست إين .  تقف ب تنتظره كل قبائل األرض كام وعد  ا

م قائالً  نا إبراهي ائل األرض : اهللا أبا  .بنسلك أبارك كل قب

                                                 
جيل برنابا -1 /  ترمجة د- إن ليل سعادة . لشيخ حممد رشيد ر-خ ة - نرش دار البشري -ضا  تقديم ا  . القاهر
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ىل مللعونطان مرة أخرى هذه الفتنة ا اهللا من العامل سيثري الشيولكن عندما يأخذين ة بأن حيمل عادم التقوى ع

قاد بأين العت  . اهللا وابن اهللا ا

ا كالم هؤ حتى ال يكاد يبقى ثالثون مي وتعليميَّفيتنجس بسبب هذ م اهللا العامل ، ويرسل رسول  ًمنا ، حينئذ يرح

ق كل األشياء ألجله الذي  األصنام وعبدة األصنام ، وسيعم سيأيت  الذي.خل نتزع من  اجلنود بقوة ، وسيبيد 

ىل البرش  محة اهللا خلالص الذين يؤمنون به وسيأيت. الشيطان سلطته ع بر [ » ًوسيكون من يؤمن بكالمه مباركا.  

جيل برنابا    .]96إن

، اذكر لنا عالمة لنعرفه « م   :حينئذ قال أندراوس يا معل

ال يأيت: أجاب يسوع  بعدة سنني ، حينام يبطل إنجيىلزمنكم بل يأيت يف إنه   ، وال يكاد يوجد ثالثون  بعدكم 

له يف .ًمؤمنا  رسو ء يعرفه أحد خمتار الذي ذلك الوقت يرحم اهللا العامل ، فريسل  بيضا  اهللا يتستقر عىل رأسه غاممة 

ن العامل وسيأيت. وهو سيظهره للعامل  ىل الفجار ، ويبيد عبادة األصنام م ة ع َّ بقوة عظيم ه . ُ إنى أرس بذلك ألن ُّو
ّجد اهللا ويظهر صدقبواسطته سيعلن ويم سان  . يِ إن م . وسينتقم من الذين سيقولون إنى أكرب من  حلق أقول لك : ا

حذر العامل أن ينبذه ألنه سيفتك بعبدة األصنام . وأخذه كفيه . صباه ومتى كرب يف  ًإن القمر سيعطيه رقادا .. فلي

ن السلوك خ من ال حيس ئر األنبياء وسيوب ن سا ىل م ق أج جىء بح فمتى شوهد سقوط األصنام إىل .. امل الع يف ِّوسي

فاحلق أقول لكم  سائر البرش ،   .» اهللا حينئذ يأيت نبي إن: األرض واعرتف بأنى برش ك

لثاين )الفصل ( إنجيل برنابا اإلصحاح [   ]23- 12/والسبعون  ا

فر :ًثالثا  حاح» حجي« ورد بس شارة عن سيدنا حممد  الثاين اإلص جي« النبي ، برش هباملسو هيلع هللا ىلص ب هود كام الي» ح

لذي )اهليكل اجلديد ( برشهم ببيت الرب  خذه الرب كمركز لعبادته ا م األرض  يف سيت أم فتأتى كل  املستقبل ؛ 

ة(لتتعبد له فيه ، وهو بيت اإلسالم   ) .الكعب

يل يامفو ء اهليكل التي نص البشارة ي بإعادة بنا اليهود بعد أن عادوا من بابل  اهلا عندما أمر  نبوخذ «دمره  الذي ق

ة( حتى يعبدوا اهللا فيه ، ويستغفروه عىل ما فعلوا من خطايا ، ووعدهم بأن جمد البيت األخري » رصن ) الكعب

جمد هذا البيت  يكل اليهود القديم ( سيكون أعظم من   ) .ه

اعملوا فإين: يقول الرب « الكالمو جلنود ، حسب  ـذي  معكم يقول رب ا ـد خـروجكم مـن  ال دتكم بـه عن عاـه

يفمرص وروحى قائم جلنـود . وسطكم    ة  هـي .ال ختافوا ؛ ألنه هكذا قال رب ا ـر ـأزلزل الـسموات . م ـل ف بعـد قلي

حر واليابسة  األرض والب ـدا وأزلزل كل األمم ، ويأيت. و ـذا البيـت.. ً مشتهى كل األمم ، فأمأل هذا البيت جم ـد ه  جم
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 نــص الرتمجــة -9-2/5حجــى [  .» وىف هــذا املكـان أعطــى الــسالم.. األخـري يكــون أعظــم مــن جمــد األول 

 ] الربوتستانتية

حممد - كام سنوضح -ومشتهى كل األمم  يدنا  ىف النص الوارد . ، والبيت األخري هو الكعبة ملسو هيلع هللا ىلص  هو س و

ه عبارة  ا من مجة السبعينية حذفو ال يكون»  مشتهى كل األممويأيت«بالرت ئيا حتى  ص ما يشري إىل سيدنا  يف ًهنا الن

ىف هذا النص الوارد با. حممد  ص بام و لك النص الوارد بالرتمجة السبعينية حرفوا الن مجة الربوتستانتية ، وكذ لرت

جد هو اهليكل ة بنائه ، وليس البيت الذي يوحى أن البيت املقصود بامل بإعاد ا يقومون  يف ُسيبنى الذي كانو املستقبل  

سالم للعامل ، ويكون مركز السالم فيه اهللا ال طى  ي، ويع ة مركز اإلسالم ، وهو :  أ  .الكعب

ىل أن البيت األخري ليس اهليكل الدليل ع ن َّأعادوا بناءه هو أن هذا اهليكل دمره اهللا هلم أيض الذي و ًا ، ومل يك

يف ، ومل تأت إليه كل األمم لتعبد اهللا فيه كام ورد عنهًمركزا لعباده اهللا فر الرؤيا وغري   نبوءات إشعيا وحزقيال وس

لك من أسفار الكتاب املقدس ، ومل يف  يصبحذ ا البيت  لذي يوم من األيام هذ جمد » عزرا«أعاد بناءه  ا أعظم من 

لذي )هيكل سليامن ( البيت األول  أما البيت»  نرصنبوخذ«َّدمره  ا ح أعظم من البيت األول ، وعبد  الذي ،  أصب

د بمكة  فهو البيت املوجو ه كل أمم األرض  مجيع النصوص الواردة فيه تنطبق) الكعبة ( اهللا في يف  عليه ، فقد ذكرو  

حلاد لرؤيا اإلصحاح ا ه ، والصحيح يسفر ا ارتفاع لبيت سيكون مربعا طوله قدر عرضه قدر  هذا ا العرشين أن  ً و َّ

ه ذكر ارتفاعه ، واملكعب هو نفس معنى كلمة كعبة  ًأنه مكعب وليس مربعا ؛ ألن َّ. 

ليل هنار ،  بوابه ستكون مفتوحة  ن هذا البيت أيضا أن أ ن يدخله أغلف أو نجس ًومما ورد ع  يمسيح:  أي (ول

ر ) أو وثني هيودي أو م ؛ ألن قيدا إبراهي ت وهم العرب أبناء إسامعيل بن  بناء قيدار ونبايو خدمته أ ، وسيقوم ب

ملا ورد بسفر التكوين  ران إلسامعيل عليه السالم ، طبقا  البنان البكّ ًونبايوت مها ا ِ. 

ه يوجد فيه رشب منها يشف ًومن أوصاف هذا البيت أيضا أن ء (  عني ماء تسمى عني حياة ، من ي ما وهى 

ىل مكة ) زمزم إلضافة إىل أوصاف أخرى عن هذا البيت تنطبق كلها ع ًومن العالمات املميزة أيضا هلذا . ، هذا با

ت  ىل جبل عرفا األرض ، وهو وصف ينطبق ع ه الذبائح من كل أمم  قدم له في ُالبيت أن فيه مذبحا للرب ي ِّ ُ ً. 

ردت. » تهى كل األممشم« لنعد ملعنى واآلن هذه العبارة و ة بلفظ  يف ف ة العربي ، » وبامحدت كل هجويم«التورا

ه بالعربية  ء محدة كل األمم«ومعنا َوجيي لذي : أي ،» ّ ، يعنى  ا باسمه وإن : حتمده كل األمم  حيمده كل من نطق 

  .1َّجحده وأنكر نبوته 
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النصارى  ه  هذا النص خيص عيسى يزعمون أنو ، وعيسى ال حيمده كل من جيحده وينكر نبوته ، كام أن اسم

حلمد  أي ليس فيه ىل ا ه  النبي  وأوصاف هذا، 1يشء يدل ع ال تنطبق علي  .املذكور بالنبوءات 

م حممد  لصفات : العربية  يف فمعناهملسو هيلع هللا ىلص أما اس احلميد األفعال وا ُاحلميد اخللق واخللق ،  وهو نفس معنى . ُّ

ُمحده«   .العربية يف »ْ

ستانتية إىل  يف وقد ترجم النصارى هذه العبارة مجة الربوت ن » ممشتهى كل األم«الكتاب املقدس بالرت ًبدال م

األمم« ُمحدة كل  َ ُ لسبعينية طبعة »ِ مجة ا الرت منها هذه العبارة هنائيا 1993، وىف  هنا -ًم حذفوا   حتى -َّ كام سبق أن نو

يف ال يكون  .ملسو هيلع هللا ىلص النص ما يشري إىل سيدنا حممد  

ىلهناك نبوءات كثرية أخرى وردت : ًرابعا  نبياءع ني  لسان أ  الذي ، والبيتملسو هيلع هللا ىلص إرسائيل عن سيدنا حممد  ب

يف سيتخذه الرب كمركز لعبادته اردة بسفر حبقوق وإشعيا وحزقيال والرؤيا   آخر الزمان ، وهذه النبوءات و

انيال ورر م وميخا ويوئيل وزكريا ومالخى ود التثنية واملزامري وناحو  .ميا والتكوين و

ىل  ن حتريفات ع نبوءات كثرية جدا حتتاج إىل كتاب مستقل لرسد نصوصها ورشحها وبيان ما أدخل م ُوهى  ً

ه الكفاية  ما قدمناه هنا في  .بعضها ، وهو موضوع يطول رشحه ، وأعتقد أن 

حممدا  ه كذبت به ؛ ألن شعب والتي هو الرسول املرسل إىل أمريكاملسو هيلع هللا ىلص ًوكل ما سقناه يؤكد أن  برسالت ها مل يؤمن 

س قد برشهم به ، وطلب منهم اإليامن به  قد  . دعوته ورشيعته وإتباعونبوته رغم أن كتاهبم امل

النحالل- 2 ديني و اخللقي  ا ق ، والسري وراء اال حش كاللواط والسحا ة وارتكاب الفوا يم الشيطاني لتعال

ضالل والفساد  .األرض  يف ونرش ال

خللقي االنحالل: حانه وتعاىل إل إهالك األمم السابقة دعت اهللا سب التي من األسباب ه الديني و ا لشعوب هذ

لفواحش وعىل را ة املضلةأألمم ، وارتكاهبم ا لتعاليم الشيطاني يوحى  التي ِّسها الزنا واللواط ، وسريهم وراء ا

ام هذه الشعوب بالسري وراء أهواء حكامهم وزعامئهم املضلني  ، وقي بنرش ِّإليهم هبا الشياطني  ، وكذلك قيامهم 

يف ضالهلم وفسادهم حاء األرض    .كل أن

                                                 
ش 65 ص 1  ج- رءوف أبو سعدة - من إعجاز القرآن -1  . باهلام
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ُأهل سدوم( كان من أسباب إهالك اهللا لقوم لوط : فعىل سبيل املثال  ألعظم الفواحش وهى ) َ ارتكاهبم 

لوط أول من ارتكبوا هذه الفاحشة :  أي اللواط ، الرجال أمثاهلم ، وكان قوم  فال أو  بالزنا مع األط قيام الرجال 

ىل  ِّوجه األرض ؛ ولذا سميت باسمهم ع  .ًنسبة إىل قوم لوط » اللواط«ُ

اىل   : قال تع                                      

                                  

                                            

                            ] 84 - 80: األعراف[ 

حانه وتع ـا ودينيـا ، وذلـك أي ًأهلكها بأهنا كانت أمما فاسقة ، التي  كل األممىلاكام وصف اهللا سب لقي ُ حلـة خ ً، من ً ُ 

  :قوله تعاىل يف                                            

                                           

                                                   

              ] 102 - 101: األعراف[ 

لسابقة أمما ضالة ، أضلها         َّوكانت األمم ا ّ ء ً ا ورا ا أهنم عىل صواب ؛ فسارو ن هلم أعامهلم ؛ فظنُّو َّالشيطان وزي
 .التعاليم الشيطانية ؛ فاستوجبوا عقاب اهللا عليهم 

 : قال تعاىل عن عاد وثمود                        

                     ] 38:العنكبوت[ 

ليا له  خذ الشيطان و م الشيطانية ، ويت األمم كل من يسري وراء التعالي ًوسيلقى نفس مثري هذه  ّ َ. 

ا الضالل والفساد أمما ضالة فاسدة ، ومل تكتف بذلك بل كانت تنرش هذ كل أنحاء  يف ًكام كانت األمم السابقة 

م برض ،األ دها الفاسدة ، وكان هلذه األمم حكام إ وجترب األمم األخرى وتغوهي ء مضلون تباع عقائ ّوزعام

سريون ورا كان يضل قومه حتى جعل  الذي هم ، ويتضح ذلك مما قاله اهللا سبحانه وتعاىل عن فرعونءمفسدون ي

يف مصريهم  :ئس املصري، قال تعاىل بالنار و هي اآلخرة 
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         ] 98-97: هود[ 

حانه وتعاىل أن هذه األمم كانت تنرش الفساد والضالل يف ضاألر يف كام أوضح اهللا سب له تعاىل عن قوم فرعون   : قو

                                   

          ] 14- 10: الفجر[ 

أيضا وقال عن فرع  : ًون وقومه                ] 41: القصص[ 

ساد» شعيب«وكان  ـدين بعـدم الـف ح قـوم م يف ينص ، فيقـول هلـم    األرض                

                                       

                                              

          ] 86 - 85: األعراف[ 

ىل أهنم كانوا مفسدينونصيحة شعيب هل ن ّاألرض ومضلني لغريهم ،  يف ُم تدل ع كان قوم نوح مفسدي و

م ، وذلككافرين ضال  :قوله تعاىل  يف ني ؛ فدعا نوح ربه أن هيلكه

                                      

         ] 27 -  26: نوح[ 

ح قومه » حصال«وكان  ول إبعدم ) أهل ثمود ( ينص رسفني املـضلني ، فيـق ّتباع زعامئهم وحكـامهم املفـسدين اـمل

 : هلم                                                 ]

 ]152 - 150: الشعراء 

 

األسباب السابقة التي و ن ضمن العوامل  أيضا  التي كانت م ارتكبتها أمريكا  : ًأهلك بسببها اهللا األمم السابقة 

اع الزنا وعىل رأسها لقيا ، ومارس كل أنو ُ حالً دينيا وخ ًفشعبها أصبح شعبا من ُ ً ء ًّ حاق واللواط ، وساروا ورا لس  ا

م  َّالتعاليم الشيطانية ، ومل يكتفوا بذلك بل صدروا فسادهم وضالهلم إيل كل أنحاء األرض ، من خالل وسائله

سية ال حفهم وجمالهتم وكتبهم وأفالمهم اجلن لصناعية وص يف ِّ يروجون هلاتيالدعائية وأقامرهم ا أنحاء العامل    .كل 
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أكثر نسب ن الشواذفأمريكا هبا  يف ة م سحاق ، والزنا والدعارة مرصح هبام علنا   ًالعامل الذين يامرسون اللواط وال

حلامية الشواذ ، وقوانني تبيح زواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء ، وهبا أماكن خمصصة  فيها ، وهبا قوانني 

  .1» نيويورك«و » لوس أنجلوس«و » سان فرانسيسكو«للشواذ بمدينة 

ح ا النحراف اجلنيس األمريكي لشعبوأصب لكنه يوافق عىل ا آلن بني منحرف جنسيا ، وغري منحرف  ه ا  ، 2ًكل

ه ، كل، و ء الذين يعيشون بينهم يطاردونه وينبذون ة من املعتدلني واألسويا م هذه الفاحش يعرتض أو ينكر عليه  من 

اجه من مدينتهم ، كام كان قوم لوط يطالبون بإخراج لوط و عه اويطالبون بإخر ن بينهم ؛ ألهنم قوم أتبا ملؤمنني م

جالت والكتب والصحف ، واألفالم السينامئية واملسلسالت التليفزيونية واإلعالنات. هرون طيت مجيع امل  و

م جلنسية الفاضحة عنده  . ال ختلو من املشاهد ا

مجيعها تنظمها األمم املتحدة حتت رعاية أمريكا والدول األوربي التي ومؤمترات املرأة والسكان ّة تروج 

جلنسية ، واللواط والسحاق وااللإلباحي ة الديني و اخللقي نحاللة ا ،ومن شاء أن يتأكد من ذلك فعليه بمراجع

ها هذه املؤمترات ، والتوصيات التي بنود الوثائق التي تطرح ت   تطالب الدول أن متتثل هبا ، فمعظمها توصيا

ال مع التعاليم األخالقوومقرتحات تتناىف مع التعاليم الدينية  ال تتفق إ  والعادات والتقاليد االجتامعية ، و

لنفوذ الواسع التي الشيطانية حدة وأمريكا وأوروبا  يف يروج هلا قادة الصهيونية العاملية ، ذوى ا  .األمم املت

خللقي ومن مظاهر االنحالل تعاطى املخدرات يف الديني و ا ، ًأمريكا ودول أوربا أيضا رشب اخلمور عالنية و

م الرسقة والقتل  جرائ شار  إلجهاض ، وانت انتشار حاالت اغتصاب الفتيات وا خ .. و  .إل

شف بحث أخري أجرى ِفبالنسبة للمخدرات فقد ك ّ ن أن  يف ُ خمدرا خالل  أمريكي  مليون23أمريكا ع ًتعاطوا 

حث ، وكان من بني هؤالء  ء هذا الب السابقة عىل إجرا الثالثني  ،  ماليني يشمون الكو6األيام  كايني بشكل منتظم 

حث أن  من طلبة املدارس الثانوية وما دوهنا يدخنون % 50ونصف مليون يتعاطون اهلريوين ، كام أكد الب

الكوكايني ، وقد قدرت  َّاملارجيوانا ، وواحد من كل سبعة يشم  ات«ُّ خبارات القومية للمخدر أن » جلنة االست

ليون دوالر 22 من الكوكايني وحده أمريكا الشاملية يف تبلغ - ي بالقطاع-املبيعات   . ب

                                                 
ألرض العظيم-1 لزال ا اهللا -  ز   .201 ص - بشري حممد عبد 

لس-2   .199 ص -ابق  املصدر ا
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يف وجاء خدرات التابعة لألمم امل  خمة للمنظمة الدولية ملكافحة امل حدة أن اخلسائر االجتامعية تدراسة ض

اتيتعاط يف واالقتصادية لإلرساف خدر يف  امل املتحدة تصل إىل   غ يمثل 60الواليات  ليون دوالر ، وهذا املبل  ب

ه احل ما كان علي   .1م1984ال عام ستة أضعفا 

لواليات املتحدة ياملرشح الديمقراط» جورج مكجفرن«َّوبالنسبة لرشب اخلمور فقد رصح   األسبق لرئاسة ا

ش حدة ، يف لة الرئيسيةكأن امل الخلق  يف تساهم والتي الواليات املت رش ا ال شاكل األخرى ، وتعترب  ليجتامعامل   األو

حول هي -أمريكا يف  خلمور:  أي  (2مشكلة اإلدمان عىل الك  ) .رشب ا

ة فيها مئوبالنسبة جلرا اما قياسي ة ، فقد ارتكبت يف ًالقتل فقد حققت أمريكا أرق يف ُالفرتة األخري م 1993عام  

لف جريمة25وحده    .3 أ

جندات األمريكيات باجليش يف منترشة فهي وبالنسبة حلوادث االغتصاب ة حادث اغتصاب امل  أمريكا خاص

اجون ، نرش مؤخرا أن ، فقد كشف األمريكي  ًتقرير للبنت حرش % 52ُ من املجندات األمريكيات تعرضن للت

ام  واجلنيسياألخالق الل ع ن % 4م ، فقد كشف التقرير عن أن 1995 بدرجات متفاوتة خ جندات تعرض من امل

الغتصاب د عرش مرات عن معدل ا حلياة املدنية ، وأثبتت التحقيقات اإل يف لالغتصاب ، وهى نسبة تزي  التي داريةا

ن عدد املغتصبات من املجندات يمثل نسبة  يف ُأجريت ن وليس % 35هذا الشأن أ ، حيث ثبت من خالل % 4منه

خلدمة ، ويدعى العتداء عيها أثناء قيامها با أربع جمندات أمريكيات تتعرض إىل ا َّالتحقيقات أن واحدة من بني كل  ّ 

ات ط من رؤسائهن غضاملجندات أن اغتصاهبن كان يتم ب جند َّعليهن ورغامً عنهم ، وادعى الضباط أن امل

عن ذلك وأن األمر يتم برضائهن فاألمر4ِّمسئوالت إىل حد كبري  يف  ، وسواء تم األمر برضائهن أو رغامً عنهن   

حراف حلالتني يشري إىل تفشى االن خللقي كلتا ا  . األمريكي املجتمعيف الديني و ا

                                                 
ب -1 الشع جلمعة (  جريدة    .5 ص - مقال لألستاذ عادل حسني -) م28/4/1995ا

لسابق -2  . املصدر ا
لسابق -3  . املصدر ا

لسابق -4  . املصدر ا
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جلرا ىل املنائأما بالنسبة  لسطو ع ني م ا اآلن بتعي األثرياء األمريكيني يقومون  نعلم أن  زل والرسقات فيكفى أن 

العامرات ح التي أكثر من حارس أمام أبواب منازهلم داخل  ا ؛ خوفا من عمليات السطو املسل  التي ًيسكنون فيه

ىل املنازل ليالً وهنارا    .1ًتتم ع

جرب واالستكبار- 3 الت ألرض والغرور  يف  الطغيان والظلم و اها التب  : بالقوة يو

م األسباب ن أه جرب التي كان م م السابقة الت وتعاىل إىل إهالك األم يف دعت اهللا سبحانه  األرض ، واالستكبار  

الغرور  التباه. و ش يو جترب وبط بالقوة ، والطغيان ، حتى ظنت هذه القوى أن اهللا لن يقدر عليها ، فقال تعاىل عن   

 :قوم عاد 

              ] 130: الشعراء[ 

م وغرورهم  ّعلوهم(وقال تعاىل عن طغيان قوم فرعون واستكباره ُ:  ( 

                                    

              ] جر  ]14-  10: الف

                ] 133: األعراف[ 

             ] 4: القصص[ 

                                 ] 39: القصص[ 

 ، م  أن اهللا لن يقدر عليه م بالقوة حتى إهنم ظنوا  اىل أووقال تعاىل عن استكبار قوم عاد وغروره حانه وتع نه سب

 :أقل منهم قوة

                                           

                      ] 15: فصلت[ 

امان  :األرض  يف وقال تعاىل عن استكبار قارون وفرعون وه

                                                 
ور -1 دست ال ألربعاء (  جريدة    .4 ص -) م27/11/1996ا
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      ] 40: 39: العنكبوت[ 

كها  ن أسباب هال با م م السابقة ، والذي كان سب  :ًوقال تعاىل عن  ظلم األم

                      ] 59 : القصص[ 

ة ، فقد استكربت األمم السابق أن اهللا تعاىل لن يقدر  يف وأمريكا فعلت مثل  ْاألرض واغرتت بقوهتا ، وظنت  َّ
ض أن يكونوا خدما  أي عيها ؛ ألن قوهتا ستحميها من د من مجيع أهل األر نزله اهللا هبا ، وتري ًعذاب يمكن أن ي

ه دون جدا ا كل ما تأمرهم ب ا هلا ، وأن ينفذو ء وزعامء أمريكاًوعبيد ة ، وقد رصح رؤسا أو مناقش يف ل  ن   أكثر م

ة أن أمريكا عاد األوىل عندما قالوا  هي مناسب ىل وجه األرض ، وهو نفس ما كان يرصح به ملوك  : أقوى دولة ع

ا قوة؟«  .» ِمن أشد منّ

ج بوش«السابق  األمريكي فبعد حرف اخلليج أعلن الرئيس  هو قرن إن القرن الواحد والعرشين«: » جور

حدة األمريكية   .1»  وأعظم من قوة أمريكاأكربال توجد عىل األرض قوة «، كام رصح بأنه » الواليات املت

لرئيس السابق ألمريكا-» بيل كلينتون«وقال  رية - ا ن قوة أمريكا العسك ً ع ه فيلام يف ليس«:  أثناء مشاهدت  

حدة األمريكي ة أعظم من قوة الواليات املت  .2» ةاألرض قوة عسكري

 : اضطهاد املؤمنني باهللا وحماربتهم - 4

ضا إىل إهالك األمم السابقة حماربتهم للمؤمنني به  التي من العوامل اهللا سبحانه وتعاىل أي لذين آمنوا (ًدعت   ا

ا ) أهل مدين ( فقوم شعيب . األرض  يف الكفر والضالل واإلفسادب ورضوا )َّبرسوله ومتسكوا برشيعته  حاربو

م وإال فإن مصريهم سيكون اهلالك ًشعيبا علي وطلبوا منهم أن يعودوا إىل ملته اربوا أتباعه املؤمنني ،  َّه السالم ، وح ّ

                                                 
ألرض العظيم-1 لزال ا اهللا -  ز   .221 ص - بشري حممد عبد 

ألرض العظيم-2 لزال ا اهللا -  ز   .221 ص - بشري حممد عبد 
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اب والترشيد ، ويتضح ذلك من قوله تعاىل  العذ   : و                

                            ] 88: األعراف[ 

ه السالم  واتبعوا موسى علي رعون وقومه للمؤمنني الذين آمنوا باهللا   :وقال تعاىل عن تعذيب ف

                                        

                 ] ص  ]4:القص

                                          

                                ] األعراف :

123 - 124[ 

لوط حاربوه هو وأتباعه ، وطالبوا بإخراجهم وطردهم من أرضهم ، ويتضح ذلك من قوله تعاىل   : وقوم 
                                  ] األعراف :

82[ 

ربة قوم   :اهيم عليه الصالة والسالم له إبروقال تعاىل عن اضطهاد وحما

                                           

                                           
 ]71-  68األنبياء [ 

مجيع األنبياء وأتباع ًهم من املؤمنني كانوا يالقون من قومهم اضطهادا وتعذيبا وطردا وترشيدا ، وأمريكا و ً ً ً

، حلصار  فهي ّفعلت نفس اليشء مع املؤمنني املوحدين  تضطهد كل الدول اإلسالمية ، وحتارهبم وتفرض عليهم ا

ع عنهم الغذاء والسالح ، وحترض القوى العظمى األخرى ضدهم ، حلصا فهي ، ومتن ىل العراق ، تفرض ا ر ع

ض  آلن إهنائهوترف ة سبب الستمرار فرض احلصار عىل ليبيا ، وتسعى جاهدة ا مائ ق  ه ، وختتل  رغم زوال أسباب

د إرسائيل ساع سودان وإيران ، وت ىل ال حلصار ع فرض ا يف ل ني   حماربة الدول اإلسالمية ، والرصب ملحاربة املسلم

ق هلا أن تدخلت عسكريايف  جلامعات اإلسالمية من الوصول إىل  يف ًالبوسنة واهلرسك ، وسب الصومال لتمنع ا
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 ، م فيها ، وتعامل املسلمني بصفة عامة عىل أهنم مواطنون من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو حتى السابعة  حلك ا

ن وجهة نظرهاوليس هلم أية حقوق نية فيجب إبادهتم م سا   . إن

ها ارب املسلمني ، التي وبالقطع فليس أمريكا وحد م ، لكن أمريكا حت  فكل الدول الكافرة حتارهبم وتضطهده

 .ًأكثر الدول اضطهادا هلم 

ق أن استعرضنا األعداد الزانية ا التي وقد سب جيل عن أن ابنة بابل أو  ة أو القرن وردت بالتوراة واإلن لعظيم

م املسلمون ، وهذا قد حدث من أمريالتى ) أمريكا(الصغري  م ،وه بعد ستحارب القديسني وتذهلُّ ًكا ، ويزداد يوما 

 .يوم 

 : رفض الرشائع الساموية ، ووضع قوانني ورشائع مناقضة هلا - 5

قة رفضهم للرشيعة التي من أهم األسباب ن  التي أدت إىل إهالك اهللا لألمم الساب أنزهلا اهللا عىل أنبيائهم الذي

ني ورشائع أخرى مناقضة ومنافية ملا أمر ضع قوان نعرفه اآلن آمنوا هبم ، وقيامهم بو  اهللا به أو هنى عنه ، وهى ما 

ئية  جلنا ال الشخصية ، والقوانني ا خ ... بالقوانني املدنية ، وقوانني األحو  .إل

 ، الساموية  الرشيعة  بعيدة متاما عن تعاليم  مجيع أحكامها  ما تكون  جميع هذه القوانني من وضع البرش ، وغالبا  ًف ً

السياسية  التي اننيرغم أن املفروض أن تكون مجيع هذه القو القتصادية و الجتامعية وا إلخ ... تنظم أمور احلياة ا

يف موضوعة ليم الدينية  األمور  التي ضوء التعا  .أنزهلا اهللا سبحانه وتعاىل ؛ لتنظيم هذه 

ة املعمول هبا اليوم ،: فعىل سبيل املثال  القتصادي قوانني ا ا  والتي كل ال رب منه جلزء األك قامت أمريكا بوضع ا

حانه وتعاىل جت نزله اهللا سب ما أ فهي :ًدها تعاليم وقوانني متناقضة متاما مع  ش   بالربا والغ ِّقوانني حتل التعامل  ُّ

النصب عىل البرش وأكل أمواهلم بالباطل   .و

انني القو ني  التي و مجيعا قوان لقوانني العسكرية نجدها  خابات والدستور ،وا النت ًتنظم احلياة السياسية كقوانني ا

لدينيةبعيد  .كتبه الساموية  يف أمرنا اهللا هبا التي ًة متاما عن التعاليم ا

حانه وتعاىل ه اهللا سب قوانني األحوال الشخصية بعيدة متاما عام قال ًوأيضا القوانني االجتامعية املعروفة ب يف ً  

إلسالم عن جيل أو ا اإلن ة أو  حالتورا م وتكافل وا ب املعامالت بني الناس من تواد وتراح رتام خلصوصيات  أسلو

لفردية لصالح املصالح العامة  ح ا خىل عن املصال وآرائهم والت آلخرين  احلياة  تعاليم تنظيم الخ ، هذا بجانب......ا

م احلياة األرسية العالقة بني ٍّحتدد حقوق وواجبات كل منهامالتى  بني الزوجني والزوجية تنظ التعاليم التى  ، و  

الد وقوانني املرياث خ  ....األبوين واألو ا ال  . ، ونفس احلال بالنسبة للقوانني املدنية واجلنائية وغريه
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إلسالمية بنقل هذه القوانني من أمريكا وا ، ولألسف الشديد فقد قامت حكومات دولنا ا األوربية إلينا  لدول 

النحالل وتفككت ارشيعة رهباب وألقت، ً علينا تطبيقا أعمى َّوطبقتها اء ظهورها فشاع الفساد وا ألرس ىف  ور

إلسالمية   .جمتمعاتنا ا

ئعه الساموية السابقة لرشا اهللا سبحانه وتعاىل عن رفض األمم  آلن لنراجع ما قاله  كانوا يلتزمون  التي وتعالوا ا

 :هبا فيام قبل 

عن قوم ثمود    وأما : قال تعاىل                     ]17:ت فصل[ 

حاب السبت   :وقال تعاىل عن أص

                             ] 165: األعراف[ 

                              ] 166: األعراف[ 

 : إرسائيل  بني عاىل عنوقال ت                         

                  ] 162: األعراف[ 

يف فمن سنن اهللا تعاىل ال إذا التزم  ىل أمة إ ال يبقى ع د  التي ت برشيعتهُكونه أنه  فرطوا فيها بع فإن  َّأنزهلا هلم ، 
م  ا . أخذهم هلا أنزل غضبه وعذابه عليه ة حول هذ فيها نصوصا رصحية وواضح ًومن يراجع توراة موسى جيد 

آليات قرآن الكثري من ا بال ه اهللا. تؤكد ذلك  التي املعنى ، وكذلك ورد  ىل ما قال  يف ولكن تعالوا اآلن لنتعرف ع

ال قليل   يفالتوراة بالتوراة واإلنجيل ال يعلمه إ مجيعا ، لكن ما ورد  ه   :ًهذا الشأن ؛ ألن ما ورد بالقرآن نعلم

آليت بني ربَّكلم اهللا موشى ، وأمره أن خي با   :إرسائيل 

ال أحجارا مزخرفة« ال تقيموا نصبا و حوتة ، و ثيل من م أوثانا وال متا ًال تصنعوا لك ً ؛  يف ً جدوا هلا  م لتس أرضك

م ألنى  نا الرب إهلك سبت ، وهتيبوا معبد. أ ىل بأيام ال  . املقدس أنا الرب يَّاحتفظوا 

يف إن سلكتم أنزلت املطر عليكمي ، وحفظتم وصايافرائيض  يف  ، وعملتم هبا  خرج األرض غالهلا   حينه ، فت

حلنطة بقطاف العنب ، وقطاف العنب بالزرع ، وتأكلون طع م وشجر احلقل ثمره ، ويتصل أوان درس ا امك

ني  يف وتشبعون ، وتقيمون  .أرضكم آمن

يف وألقى السالم م   ال تعرب . األرض ؛ فتنامون وال من يرعبك وأزيل الوحوش الضارية من األرض وحرب 

ة عرشة آالف ،  خلمسة منكم مائة ، واملائ بالسيف ، تطرد ا أرضكم ، وتطردون أعداءكم ، فيسقطون أمامكم 

 .ويسقط أعداؤكم أمامكم بالسيف 
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عهدو ُألتفت إليكم وأنميكم وأكثركم ، وأقيم  ُ ُِّ ِّ وا يّ خزن م غاللكم إىل أن خترجوه ، لت ن قدي  لكم ،وتأكلون م

سكن جلديد ، وأجعل م ام بينكم ، وأكون لكم إهلا ، وأنتم تكونون يليا في ال أنبذكم ، وأسري  ا ً فيام بينكم و   ....ً شعب

ال تسمعون يل جميع هذه وإن كنتم  ال تعملون ب فرائيض ، و م ي ونبذتم أحكامالوصايا ، ورفضتم   ، ونقضت

ا بجميع وصايايعهد ال ، ومحى تفنى - ي ، ومل تعملو باملثل ، فأجلب عليكم رعبا ، وداء عضا ّ فأنا أيضا أعاملكم  ًّ ُ ً ً ً

 .العينني ، وتتلف النفس ، وتزرعون زرعكم باطالً ، فيأكله أعداؤكم 

فتهزمون من أمام هيوأميل بوج م ،  ال يطردكم  عليك م ، وهتربون و  .ُأعداكم ، ويتسلط عليكم مبغضوك

 ، م وعزكم  سبعة أضعاف ، فأحطم جاهك ىل خطاياكم  ه ال تسمعون ىل زدتكم تأديبا ع َّوإن كنتم بعد هذا كل ً

ال خيرج  حلديد ، وأرضكم كالنحاس ، وتستنفذون قواكم عبثا ، وال تعطى أرضكم غلتها ، و م كا ءك ًوأجعل سام

 .مره شجر األرض ث

م  ، وما سمعتم يليخمالفت يف وإن متاديتم م ، وأطلقت عليك ن الرضبات عىل خطاياك  زدتكم سبعة أضعفا م

وهتلك هب الدكم ،  م رِّائمكم ، وتقلل عددكم ؛ حتى تقفوحوش الربية ، فتفقدكم أو  . طرقاتك

ال يؤدبكم اوإن ك يف ومتاديتم: ن هذا  ىل .خمالفتكم  يف ً متاديت أنا أيضايخمالفت   ورضبتكم سبعة أضعفا ع

فأجلب عليكم حربا تنتقم للعهد ء يبين الذي ًخطاياكم ،  فتتجمعون إىل مدنكم هاربني ، وأرسل الوبا ُ وبينكم ، 
سلمون إىل أيد ُفيام بينكم ، وت ِّ  . أعدائكم يُ

ن  خلبزوأقطع عنكم كفايتكم م خبز ،وهو قوام حياتكم ، ا خلبزفت يف  عرش نساء ا ، تنور واحد ، ويوز  عنه بالتقتري 

ال تشبعون  ون و  .وتأكل

ال تسمعون ىل ، ومتاديتم م هبذا كله  ة  يف ً متاديت أنا أيضايخمالفت يف وإن كنت تكم سبع ّخمالفتكم ساخطا ، وأدب َّ ً

خور ح ب م ، وأهدم معابدكم العالية ، وأحطم مذاب حلم بنيكم وبناتك م ، فتأكلون  ىل خطاياك كم ،وألقى أضعفا ع

ىل جثث أ   .وتعافكم نفيس ،صنامكمجثثكم ع

با وأماكنكم املقدسة وأجعل فتصري .. ًرا فقً مدنكم خرا ءكم سيفا ،  هر ورا ْ م فيام بني األمم ، وأش ًوأشتتك ُ

ًأرضكم قفرا ومدنكم خر ْ ماَ لوها منكم ،وأنت ُ احتها طول أيام خ األرض بر َّبا ، فتنعم  ُ يف ً ال يقوم .. أرض أعدائكم   و

يف لكم قائمة م   منكم يسريون إىل الزوال وجوه أعدائك ، والباقون  وتبيدون بني األمم ، وتبتلعكم أرض أعدائكم   ،

يف وضعها الرب لبنى إرسائيل التي الفرائض واألحكام والرشائع هي تلك.. ًعقابا عىل آثامهم  ىل يد   جبل سيناء ع

حاح  ( .» مويس  ) . نص الرتمجة السبعينية – 26سفر الالويني اإلص



 213

مجة املتداولة هناأما نص الرتمجة  يف الربوتستانتية ، وهى الرت يف مرص فهو    ، س معنى نص الرتمجة السبعينية  نف

فهو لك نص التوراة السامرية  ال خالف بينهام ، وكذ يف و  .ًنفس معنامها أيضا  

ىل التي أما الرشائع واألحكام ىل ع اللتزام هبا بني أنزهلا اهللا سبحانه وتعا يف واردة فهي إرسائيل ، وطلب منهم ا  

لالويني والتثنية ، وهى ختتلف  إلسالمبعد حتريفها ىف بعض ترشيعاهتا سفر ا ة ، وقد فصلت يّعامً ورد بالرشيعة ا

يفهذا املوضوع اال« كتايب   حيةتأوجه  املسي إلسالمية واليهودية و لرشيعة ا الختالف بني ا  .» فاق وا

اليهودية الرشيعة  سى هي و سيحية ؛ ألن عي ديدة ، و عليه النفسها الرشيعة امل ة ج ِسالم مل يأت برشيع َ م أَ مره

ىل موسى عليه السالم  يف باألخذ بام ت . َّالرشيعة التوراتية املنزلة ع ا ترشيعا ُلكن الديانة املسيحية أدخل عليه

ح عليه السالم ، وإنام وضعها  ع املسيح للسامء ، وهذه الترشيعات مل يأت هبا املسي َّحمرف » بولس«جديدة بعد رف
لفةال األول ، وهى ترشيعات خما  هي  للرشيعة املسيحيةالتوراة ، لكن املصدر األسايس يف معظمها ملا يف نرصانية 

 .الرشيعة التوراتية 

حيون بصفة عامة  املسي ني -  وخاصة دول أوربا وأمريكا - و  ال يعملون هبذه الرشيعة اآلن ، واستبدلوا هبا قوان

حانه وتعاىل ورشائع أخرى جديدة خمالفة للرشيعة ال ن اهللا سب إلسالمية املنزلة م ن . َّيهودية واملسيحية وا وكل م

حيني أو املسلمني أو غريهم فسيصيبه اهللا بنفس النكبات واألزمات يف يفرط  رشيعة اهللا سواء من اليهود أو املسي

االتي  خيرب هب حانه وتعاىل ملوسى ، وأمره أن  ه أصاهبم هبا نت والتي إرسائيل ، بني ذكرها سب م برشيعت يجة عدم التزامه

َّ، فسلط عليهم أعداءهم ، وشتتهم يف َّ حا  م ومنع أرأن َّ م ضء األرض ، وأذهل جب عنه هم من إخراج خرياهتا ، وح

خ .. املطر   .إل

أزمات  ن  نيه م ما نعا ه اليهود ، ولعل  ني إىل التمسك برشيعته فسيصيبنا بام أصاب ب ن املسلم وإذا مل تعد نح

الل من اب اهللا لنا نتيجة عدم متسكنا برشيعته اقتصادية وإذ  . الدول الغربية وأمريكا هو جزء من عذ

هبا أشد  جة غرورها يوأنكأما أمريكا فسيكون عقا ائع أخرى ، ونتي لها لرشيعة اهللا برش جة لتغيريها وتبدي  نتي

ها  . وفسادها واستكبار

هم هبا  التي  بنعم اهللاجلحود - 6  :أنعم اهللا علي

ُ اهللا لألمم السابقة جحدهم بنعمةمن أسباب إهالك م  التي َ كان لدهيا ثروات ونع ، فهذه األمم  م هبا  أنعم عليه

ة  م به من خريات زراعية وثروات معدني ال تقل عام لدى أمريكا ، ورغم ذلك مل يشكروا اهللا عىل ما أنعم عليه

خدام  م أساءوا است يف هذه النعموكنوز أخرى ؛ فسلب اهللا منهم هذه النعم وأهلكهم ؛ ألهن وسائل اللهو واللعب  

ىل أهل األرض كلها  باخلري ع الرتفيه ، ومل يستخدموها فيام ينفع الناس ويعود   .و
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ه وتعاىل ذلك حان يف وقد أكد اهللا سب ن   األمم م ه عىل هذه  ام أنعم ب ع من القرآن الكريم ، فحدثنا ع َّأكثر من موض

، ا يف جنات وعيون وكنوز وخريات زراعية ، فأرسفوا للرتف واللعب واللهو  خدامها ، وجعلوها وسيلة  ست

ة اهللا عليهم ، ومل يشكروه ويوجحدوا ب ه النعم تنعم ق هذ  .قوه ويراعوا ح

عاد ف  : قال تعاىل عن قوم                                  
 ]59: هود [ 

                                    ] 134 -  132الشعراء[ 

                             ] 69 :األعراف[ 

                                       ] 6: الفجر  - 

8[ 

                ] 128: الشعراء[ 

قة تشري آليات الساب ا كا أي فا لق مثلهاًأن عاد َنت دولة مل خيْ يف البالد يف ُ نعم وكنوز   العصور القديمة ، وهبا 

، لكنهم جحدوا هبذه النعم ال التي كثرية  ( َّبناء وسائل اللهو والرتفيه  يف أنعم اهللا عليهم هبا ، ومل يستخدموها إ

م ، وبكل دخله سلية ال يوجد القومي يبنون بكل أرض فضاء  والت كن للهو والرتفيه  مثيل هلاَّأما  ) .العامل  يف  

مدين   : وقال تعاىل عن قوم                             

   ] ألعراف  ]86:ا

قوم ثمود   : وقال تعاىل عن                                

                                       ]

 ]74: األعراف 

فرعون وقومه   : وقال تعاىل عن                       ] ء الشعرا

:57 - 58[ 
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                              ] 31 - 25: الدخان[ 

قارون ، وما كان ينسخ ب  :َّأنعم اهللا به عليه فلم يراع حقه ، وجحد بنعمة ربه  الذي ه من الغنىوقال تعاىل عن 

                                           

                                              

                                      
                                         

                                           

                                   

                                   

                                       

   ] 81 - 76: القصص[ 

 :  املايض  يفرونالعامل ، وقالت مثلام قال قا يف أغنى دولةكانت وأمريكا           
خلسف  م وتكنولوجيا ؛ فستكون عاقبتها ا ن عل لدهيا م ا ، وظنت أن غناها سببه ما  فكفرت وجحدت بنعم اهللا عليه

اره وكنوزه األرض  رون ود  .، كام خسف اهللا بقا

حانه سيسلبها النعم البد أن اهللا سب خلسف هبا  ن تي  الوقبل ا َّأنعم هبا عليها ، وقد حتقق هذا بعد أن حتولت م

دولة ة يف أغنى  كرب دولة مدين لعامل إىل أ أكثر من  يف ا صلت ديوهنا حاليا إىل  الر  مليار آالف6ًالعامل ، إذا و  . دو

كيك- 7 إلحلادية  يف  التش سفات ا  :وجود اهللا ، ورعاية أصحاب املذاهب والفل

ا رسله ، ورغم كل اآليات والبيناتأهلكها اهللا س التي كل األمم كذبو عاىل  ا هلم هبا كدليل  التي َّبحانه وت أتو

ىل وجود اهللا وخلقه هلم وللكون كله كانوا يشككون يف ع اهللا ، ويلحدون به ، ويعبدون آهلة غريه أو   وجود 

يف يرشكون  .عبادته  
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ء هذه األمم يرعون ويساعدون باملال والسالح كل أصحاب املذ اهب والفلسفات اإلحلادية ، وكان زعام

م حاب هذه املذاهب هم املجادلني للرسل ،  يف ويضعوهن ما كان أص ائامً  درجة علية القوم وزعامئهم ، ود

املشككني الء الرسل وأتباعهم املؤمنني  يف و حرضني لشعوهبم ضد هؤ َّنبوهتم ، وامل ّ. 

تعاىل  ىف هذا الشأن قال   :و

                                          

                                                   

                                       

                                         

                                             

                                               

                                     

                                            

                                

 ]14-9:إبراهيم [ 

فعلوأ آلن مثلام كانت ت حلادية املشككة فهي : األمم السابقة مريكا تفعل ا دين اهللا ،  يف ترعى املذاهب اإل

الفلسفات يف ّوتدرس هذه املذاهب و يف ّجامعاهتا ، وتروج لكتب أصحاب هذه املذاهب والفلسفات  ه   كل العامل 

شعار حرية الفكر والع ة ، ك ختلفة حتت شعارات زائف اسة والبحث للمذاهب والفلسفات امل الدر ، أو   .قيدة 

ىف قوله تعاىلونختم هذا الكتاب بدعوة موسى عىل فرعون وقومه   :  

قال َو َ َموسى َ َّربنَا ُ َ َ َّك َ ِإن يت َ َفرعون ْآت ْ َ ْ ُومأله ِ َ ََ ًزينَة َ ًوأمواال ِ َ ْ ِاحلياة ِيف ََ َ يا َْ ْ ن ُّ َّربنَا َالد ُّليـضلوا َ ِ ْعـن ُِ ِسـبيل َ ِ ََ َّربنَـا ك س َ ْاطمـ ِ َعـىل ْ ْأمـواهلم َ َ ِِْ َ 

د ُ ْواشد َعىل َْ ْقلوهبم َ ِ ِ ُ ِيؤمنُوا َفال ُ ْ ُيروا َحتَّى ُ َ َالعذاب َ ََ َاألليم ْ ِ َ   .)88:يونس ( .ْ

ب األليم  ىل أموال األمريكان وأشدد عىل قلوهبم فال يؤمنوا حتى يروا العذا  .ربنا فأطمس ع
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 فهرس الكتاب

 املقدمة

ألول  ينة هي أمريكا العظمى: الفصل ا دولة األم للصها  ال

ىل الوال- 1 املتحدة األمريكية قبل استقالهلا  بريطانيا العظمى تبسط نفوذها ع  يات 

ة - 2 تتسبب لية تطوق أوربا وبريطانيا العظمىروتشيلد املا إمرباطوري يف و إشعال الثورة األمريكية ضد  

يا  بريطان

 أمريكا  يف يمنح الروتشيلديني النورانيني حق إصدار النقد األمريكي الكونجرس- 3

ن األمريكي  الدوالر- 4  يني الصهاينةحيمل شعار النورا

ىل أمريكا بعد االستقالل وتتخذها مقرا ألنشطتها- 5 جرات اليهودية تنساب ع  ً اهل

ىل كل يشء- 6 يف  الصهاينة حيكمون قبضتهم ع  أمريكا  

ة*  حافة واإلعالم األمريكي جماالت الص  السيطرة اليهودية عىل 

جمال صناعة السينام األمريكية *   السيطرة اليهودية عىل 

جماالت التجارة واالقتصاد األمريكيالسيطرة*    اليهودية عىل 

ة األمريكية*  جماالت السياسة الداخلية واخلارجي  السيطرة اليهودية عىل 

حللفاء يف  الصهاينة جيربون أمريكا عىل االشرتاك- 7 جانب ا العاملية األوىل ب  احلرب 

ليهود- 8 ة  يف  دور ا ة النووية األمريكي  صناعة القنبل

لي- 9 حدة بنيويورك وإحكام سيطرهتم عليها ءإنشا يف هود دور ا   األمم املت

امل ويفسدون- 10 كمون الع ليهود حي  األرض من خالل األمم املتحدة وأمريكا يف  ا

إلسالم يف أوصاف وأسامء أمريكا: ين الفصل الثا  التوراة واإلنجيل وا

 التوراةأوصاف وأسامء أمريكا يف * 

ة بابل ، سيدة العامل - 1 د  يف ، الغارقة ابن جوم واألرصا علامء الفلك والن املكتظة ب  ، سها  ، املغرتة بنف امللذات 

ة جلوي يف أمريكا هي ا شعيا النبي نبوءات   إ
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جلديدة ، مدمرة العامل ، كثرية الكنوز ، الساكنة عند املياه الكثرية- 2 ي إرميا النبي نبوءات يف  بابل ا  ه

 أمريكا 

حالفة معه  أمريكا هي القرن الصغري الذ- 3 ن القرون العرشة املت ف ( ي أصبح أقوى وأعظم م حل

 .يف رؤيا النبي دانيال ) األطلنطي 

جيل  يف أوصاف وأسامء أمريكا*   اإلن

ة الزانية أو بابل العظيمة والوحش- 1 إلنجييل الذي  أوصاف املرأ  تستمد قوهتا منه بسفر رؤيا ا

ا- 2 لزانية أو بابل  ة ا حلامل هلا ذى السبع رءوس والعرشة  تفسري أهل الكتاب للمرأ ش ا ة والوح لعظيم

 قرون

حلامل هلا- 3 ح لرؤيا املرأة الزانية والوحش ا حي   التفسري الص

ة القائمة وسط املياه الكثرية- 4 ة أو بابل العظيم ر  التي  الزانية العظيم امللوك واحلكام وتسيط زنى معها كل 

ىل األرض كلها  أمريكا هي ع

خلفى للصهيونية ذ القرمزي  الوحش-  5 القائد ا و الرءوس السبع والقرون الشعرة رمز للمسيح الدجال 

ة قوى العظمي التي العاملي حدة وال  تسيطر عىل األمم املت

ة بسفر الرؤيا تنطبق متاما عىل أمريكا- 6  ً أوصاف الزانية العظيمة أو بابل العظيم

النبوية يف أوصاف وأسامء أمريكا*   القرآن واألحاديث 

األوىل  التي عاد الثانية هي مريكا أ- 1  أشار إليها القرآن الكريم عند احلديث عن عاد 

 )أمريكا(الصفات بني عاد األوىل وعاد الثانية  يف  أوجه التطابق- 2

يف  العدو الواقع خلفنا وخلف أوربا- 3  أمريكا هي األحاديث النبوية 

لتي )املحيط (  مدينة القاطع الواقعة عىل البحر األخرض - 4  أمريكا هي بفتحهاملسو هيلع هللا ىلص  النبي نبأنا ا

ألطلنطي    :الثالثالفصل  مساعدة حلف ا  التوراة تشري إيل ظهور أمريكا كقوة عظمي ب

يف هناية الزمان- 1 ظهر    رؤيا النبي دانيال عن القوى العظمى التي ست

حيوانات املفرتسة - 2  انيالالتي شاهدها النبي د) القوى العظمى (  تفسري أهل الكتاب لل

لنبي دانيال- 3 حيوانات والوحوش التي رآها ا ىل تفسري أهل الكتاب لل العرتاض ع   أوجه ا

ح لرؤيا النبي دانيال والقوى العظمى التي شاهدها- 4 حي   التفسري الص

 األسد رمز لإلمرباطورية الربيطانية* 
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ن الدب رمز لروسيا الشيوعية وحلفائها ، والضلوع الثالثة التي كان الدب يأ*  ل فيها رمز لألديا ك

 الساموية الثالثة

 النمر ذو الرءوس األربع رمز ألملانيا وحلفائها يف احلرب العاملية األوىل والثانية * 

بزعامة أمريكا*  حللف األطلنطي   الوحش ذو القرون العرشة رمز 

ز ألمري*  ىل األرض كلها رم  كا الصهيونيةالقرن الصغري اخلارج من بني القرون العرشة ، والذي تعظم ع

 القديسون هم املسلمون* 

القديسني هم املسلمون جيل يؤكد أن  بالتوراة واإلن  أكثر من دليل 

 قائد القديسني هو املهدي املنتظر» قديم األيام«* 

سى ابن مريم عليه السالم*  القديسني هو عي إلنسان النازل من السامء لنرصة قديم األيام و  ابن ا

ابع  ألحداث ا: الفصل الر اسية العامليةا ا التي لسي األرض قبل دمار أمريك  ستقع عىل 

 أحداث وقعت وما زالت مستمرة* 

رها مرباطورية اإل ظهور- 1 اهنيا جليزية ثم  إلن  ا

بزعامة روسيا ثم اهنيارها- 2   ظهور الشيوعية 

م- 3 فائها ثم هزيمته   ظهور أملانيا وحل

 بزعامة أمريكا األطلنطي  ظهور حلف- 4

ة وسيطرهتا عىل مقدرات العامل وأمريكا ظهور الصه- 5  يونية العاملي

حار واألهنار ، وارتفاع درجة حرارة األرض- 6   انتشار األمراض واألوبئة الفتاكة ، وتلوث مياه الب

الزل- 7   والصواعق الرعدية والربد القارس كثرة الز

 تى اآلنحتقق معظمها ح والتي من عالمات الساعة الصغرى عىل األقل% 95 حتقق - 8

األرض- 9 م يف  جتمع اليهود من شتات   فلسطني ، واختاذ القدس عاصمة هل

سادها- 10 ر ف غرتارها بقوهتا ، وانتشا  كل أنحاء األرض يف  جترب أمريكا وا

بوادرهابعدأحداث مل تقع *    ولكن ظهرت 

ة األطلنطي  انفصال حلف- 1 األوربية كقوة عظمى مؤثر جموعة   العامل يف عن أمريكا وظهور امل

حدة إليها- 2 م املت األم م ومقر  مراكز نشاطه أوربا ونقل    هجرة هيود أمريكا إىل 

مائه- 3   جفاف هنر الفرات أو قلة 
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ستان وسوريا- 4 آلسيوية بزعامة إيران والعراق وباك   قيام حلف بني الدول اإلسالمية ا

يف املنتظر ، وحتول املسلمني إىل قوة عظمى مؤثرة املهدي  ظهور- 5  لعاملا 

مى : الفصل اخلامس  يها كقوة عظ كبات سيدمر اهللا أمريكا ويقىض عل  هبذه الن

اكتئاب نفيس- 1 عات اقتصادي  يصيب مواطنيها واهنيار أوبئة وأمراض فتاكة ، و  وجما

األوضاع الداخلية وقرب االهنيار*  القتصادي آراء الكتاب املحللني االقتصاديني األمريكيني عن سوء   ا

 ألمريكا

حدة األمريكية إىل ثالث مقاطعات أو قارات- 2 اليات املت الو   زلزال عظيم يقسم 

كا- 3   رياح وأعاصري مهلكة يرسلها اهللا إىل أمري

ىل عسكري و اقتصادي  حصار-  4 جموعة األوروبية وقادة الصهيونية العاملية املسيطرون ع تفرضهام عليها امل

حدة وجملس األمن   .األمم املت

ة األوروبية  قذف بالقنابل- 5 لبعض املدن األمريكية من املجموع   والصواريخ 

يكية - 6 ض املقاطعات األمر   غزو من املسلمني واملجموعة األوروبية ألمريكا ، ثم فتح املسلمني لبع

ىل أمريكا - 7 ء ع   شهب أو نيازك يسقطها اهللا من السام

 يكية  تدمري إهلي لألقامر الصناعية والقدرات التكنولوجية األمر– 8

ا: الفصل السادس  ألسباب سيدمر أمريك ألمم السابقة ولنفس ا  هلذه األسباب أباد اهللا ا

م من اهللا - 1 إليه   تكذيب الرسل املرسلة 

 كذبت به أمريكا ورفضت دعوته النبي الذي هوملسو هيلع هللا ىلص حممد * 

النحالل-  2 حاق ، والسري وراء التعاليمالديني و اخللقي  ا شيطانية ، ونرش وارتكاب الفواحش كاللواط والس  ال

ساد يف الضالل والف  األرض ؟ 

الستكبار- 3 الظلم والتجرب وا ان و لطغي والغ يف  ا التباهي ر وراألرض  بالقوةو   

  اضطهاد املؤمنني باهللا وحماربتهم - 4

انني ورشائع مناقضة هلا- 5 ض الرشائع الساموية ، ووضع قو   رف

 أنعم اهللا عليهم هبا التي  بنعم اهللاوداجلح - 6

لتشكيك- 7 يف  ا حلادية  حاب املذاهب والفلسفات اإل ة أص  وجود اهللا ، ورعاي
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 كتب للمؤلف
 

ألحداث السياسية املستقبلية *   :موسوعة أرشاط الساعة وا

  ج املسيح الدجال طباقـه( اقرتب خرو ل بأ دجا  الصهاينة وعبدت الـشيطان يمهـدون خلـرج اـل

اطني من عرش إبلـيس بمثلـث برمـودا  رة والشي شري ، ط1997 : 1ط) الطائ لـب  2006: 2 دار ا

 .  دار الكتاب العريب  

  دجال سيح اـل حـد يف القـرن الواحـد -عرص اـمل املي املو ـة النظـام الـع صهيونية إلقام ـة اـل  اخلط

جال  راية املسيح الد رشين  حتت  ابيل بن آدم ( والع  مركز 1999 :1ط)  اإلله ست الفرعوين -ق

ط  .  مكتبة النافذة 2009 : 2احلضارة العربية 

  ج ومأجوج قادمون جو ط–يأ لبشري ، ط1997 1:   . دار الكتاب العريب 2006 2 دار ا

  لبشري 2007: 2 ، ط1998 :1ط. موعد الساعة بني الكتب الساموية واملتنبئني   دار ا

  الرشق األوسط  معركة هر جمـدون يف -ى يف اإلسالم امللحمة الكرب( احلرب العاملية القادمة يف 

هرة 2002 : 2 ، ط1997 : 1ط) التوراة واإلنجيل    نرش دار البشري بالقا

  دار البشري بالقاهرة1997هالك ودمار أمريكا املنتظر يف الكتب الساموية والتارخيية  

سية *   :كتب علمية وتارخيية وسيا

  خروج دابة األرض ط-اهلندسة الوراثية و ط د2001 :1  لبشري    مكتبة النافذة 2006: 2ار ا

 ط ـة  ح والبعـث بـني القــرءان واهلندسـة الوراثي ر اخللـق والـرو  مركـز احلــضارة 1999: 1أرسا

ط ،العربية  . مكتبة النافذة 2006 : 2 
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  ـة سامت اإللكرتوني وم الطـل ـويت وعـل تكنولوجيا الفراعنة واحلضارات القديمة بني السحر الكهن

العلمية    مكتبة النافذة 2008 2طالعربية ،  مركز احلضارة 2001 :1ط. واحلقائق 

 11 رشوع الـصهيو ... سبتمرب صناعة أمريكية ـامل وتنفيـذ اـمل اخلطوة األويل نحو تغيري خريطـة الع

د والعرشين  ي للقرن الواح لكتاب العريب –أمريك   .2003 دار ا

  ح يف ضوء احلقائق العلمية والوثائق التارخيية  ) .طوط مل ينرش بعد خم( الطوفان وغواصة نو

لفقه *   :كتب حتقيق احلديث وا

  لبشري بالقاهرة :1طاحلقيقة واألوهام يف قضية مجع القرءان بعد العرص النبوي  .  دار ا

  ـشيعة ل سنة وا اـل م القرءان الكريم يف مذاهب  حكا رش ( األحكام الفقهية املناقضة إل ط مل يـن ـو خمط

 ) .بعد 

 ط حتت النرش (ة اإلسالمية واليهودية واملسيحية أوجه االتفاق واالختالف بني الرشيع  ) .خمطو

  خمطوط مل ينرش بعد( علوم احلديث السنية والشيعية يف ميزان العقل والنقل( 

 

 

 

 

 

 
 


